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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  92065  
 

Дата реєстрації авторського права  02.09.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шишкіна Марія 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 "Використання хмарних технологій для підтримки 
освітніх досліджень у просторі відкритої науки"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Шишкіна М. П. Використання хмарних технологій 
для підтримки освітніх досліджень у просторі відкритої науки / Новітні 
комп'ютерні технології. - 2018. - Том XVI. - С. 105-115. 

 
Анотація   

Проаналізовано понятійний апарат, принципи, особливості 
формування і розвитку хмароорієнтованого освітньо-наукового 
середовища в аспекті концепції відкритої науки.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  92066  
 

Дата реєстрації авторського права  02.09.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Науковий твір "Порівняльні аспекти окремих показників фізичного 
розвитку дітей молодшого шкільного віку"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

На основі проведених досліджень розроблено шкали регресії для оцінки 
фізичного розвитку дітей 8-річного віку. Серед обстежених міських 
школярів 8 років домінує контингент осіб із середнім зростом, третина 
дітей мала довжину тіла, більшу або меншу стосовно вказаного 
діапазону. Встановлені закономірності свідчать на збільшення 
антропометричних параметрів дітей у південних та західних областях у 
порівнянні з аналогічними показниками їхніх однолітків, які 
проживають на півночі, сході та у центрі України.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  92067  
 

Дата реєстрації авторського права  02.09.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Науковий твір "Особливості адаптації дітей різних вікових груп до 
систематичної навчальної діяльності"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Проведено вивчення рівня розумового розвитку та гігієнічну оцінку 
формування стану адаптації школярів молодших класів 
загальноосвітніх навчальних закладів м. Львова залежно від віку 
початку систематичного навчання (із 6-ти та 7-ми років), на підставі 
результатів дослідження властивостей уваги та загального емоційного 
стану дітей за комплексним тестом шкільної тривожності з визначення 
низки показників (фрустрація потреби у досягненні успіху, страх 
самовираження, страх ситуації перевірки знань, низька фізіологічна 
опірність стресу, проблеми страху у стосунках із вчителем).   
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  92068  
 

Дата реєстрації авторського права  02.09.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Айвазян Самвел Арманович, Куперштейн Леонід 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 "Програмний засіб для автентифікації на 
основі голосу"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Дана програма дає змогу користувачу здійснити створення облікового 
запису та виконати двофакторну автентифікацію, використовуючи як 
параметри символьний логін з паролем та голосовий пароль.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  92069  
 

Дата реєстрації авторського права  02.09.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Науковий твір "Нова технологія демонстрування жіночих суконь на 
престижних конкурсах модного одягу"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У науковому творі Чепиги М. П. "Нова технологія демонстрування 
жіночих суконь на престижних конкурсах модного одягу" 
пропонується технологія демонстрування одягу моделлю з високою 
енергетикою, яка резонує з енергетикою сукні. У моделі до і після 
одягання сукні перед аурокамерою визначають колір і величину аури 
"сумарна енергетика". На підставі цього експерти визначають 
демонстраторку, яка найбільшою мірою підсилює енергетику сукні.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  92070  
 

Дата реєстрації авторського права  02.09.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Науковий твір "Технологія підбору подружніх пар"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У науковому творі Чепиги М. П. "Технологія підбору подружніх пар" 
описано критерії підбору експертами подружніх пар за енергетикою 
(Аурокамера - колір аури, розрахунком чи безпосереднім контактом). 
Враховується сумістність за темпераментом, духовністю, емоційним 
інтелектом, знаком Зодіака, фізіогномічним аналізом, моральними 
якостями (за допомогою поліграфа) тощо. Технологія важлива для тих, 
хто створює сім'ю вдруге. Створюється анонімний банк женихів та 
наречених з вказуванням якостей, що важливі для створення сім'ї.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  92071  
 

Дата реєстрації авторського права  02.09.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Чепига Михайло Петрович  
 
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 "Технологія виявлення ефективних високопосадовців"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У науковому творі Чепиги М. П. "Технологія виявлення ефективних 
високопосадовців" описано технологію виявлення експертами 
спеціальної університетської лабораторії вроджених задатків 
претендента (сертифікат № 1) і необхідної набутої управлінської, 
зокрема лінгвістичної, компетенції (сертифікат № 2), щоб виконувати 
певні повноваження, які необхідні, щоб бути ефективним 
високопосадовцем.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  92072  
 

Дата реєстрації авторського права  02.09.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Науковий твір "Нова технологія виготовлення і використання 
прополісу у вигляді енергетичного килимка"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У науковому творі Чепиги М. П. "Нова технологія виготовлення і 
використання прополісу у вигляді енергетичного килимка" описано 
технологію виготовлення "Прополісної" тканини з високими 
енергетичними можливостями. На сталеву полотнину грубого ткання, 
бджоли 2-3 сезони відкладають прополіс. Прикладання такого килима 
до хворого місця на шкіру чи область хворого органа сприяє вилікову-
ванню. У вулику збільшується сила сім'ї. Активує проростання насіння 
городніх культур.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  92073  
 

Дата реєстрації авторського права  02.09.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Науковий твір "Нова технологія підбору білизни, одягу та прикрас у 
торговому центрі"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   
У науковому творі Чепиги М. П. "Нова технологія підбору білизни, одягу 
та прикрас у торговому центрі" обґрунтовано технологію підбору білизни, 
одягу та прикрас за енергетикою, яка буде стимулювати їх продаж.   
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  92074  
 

Дата реєстрації авторського права  02.09.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Сценарій повнометражного художнього фільму "Терещенко. Перший 
олігарх"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

З приходом більшовиків до влади родина меценатів і цукрозаводчиків 
Терещенків змушена переховуватись і втікати від Советів. Мішель 
Терещенко, один з найбагатших бізнесменів того часу, перебуваючи на 
посадах міністра фінансів і міністра економіки Царської Росії, потрапляє в 
полон до більшовиків. Завдяки хабарю у вигляді другого за величиною 
діаманта у світі, він відкупається від Леніна і тікає за кордон.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  92075  
 

Дата реєстрації авторського права  02.09.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Коваленко Борис Олексійович, Коваленко Наталія Дмитрівна  
 
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)  Словник "Фразеологізми в ідіостилі Анатолія Свидницького"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Фразеологізми в ідіостилі Анатолія Свидницького. 
Словник / укл.: Коваленко Б. О., Коваленко Н. Д. - Кам'янець-
Подільський: ТОВ "Рута", 2019. - 364 с. 

 
Анотація   

Словник "Фразеологізми в ідіостилі Анатолія Свидницького" укладено з 
метою опису значення фразеологізмів у мовознавчій парадигмі 
Анатолія Свидницького на матеріалі його художніх та фольклорно-
етнографічних творів, порівняння з одиницями фразеологічного 
словника української мови, зіставлення з рукописами автора й 
академічним виданням його творів.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  92076  
 
Дата реєстрації авторського права  02.09.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ільїна Анастасія 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 "Державне управління та місцеве 

самоврядування". Збірник тестових завдань"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Тестові завдання призначені для самопідготовки та перевірки знань 
студентів денного та заочного відділень освітнього ступеня "бакалавр" 
галузі знань 28 "Публічне управління та адміністрування" за 
спеціальністю 281 "Публічне управління та адміністрування" 
спеціалізації "Публічне управління та адміністрування".  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  92077  
 
Дата реєстрації авторського права  02.09.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ільїна Анастасія 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 "Державна служба". Збірник тестових 

завдань"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Опрацювання тестових завдань підвищить зацікавленість у 
самостійному вивченні дисципліни, тобто активізує самостійну роботу 
студентів, спростить процес підготовки до занять і контролю знань 
викладачами цієї дисципліни. Під час виконання тестових завдань 
студенти закріплять теоретичні знання, здобуті у  процесі вивчення 
дисципліни "Державна служба".  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  92078  
 
Дата реєстрації авторського права  02.09.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ільїна Анастасія Олександрівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця  Київський національний торговельно-економічний університет 
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Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Навчально-методичне видання "Електронне урядування". Збірник 

тестових завдань"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Опрацювання тестових завдань підвищить зацікавленість у 
самостійному вивченні дисципліни, тобто активізує самостійну роботу 
студентів, спростить процес підготовки до занять і контролю знань 
викладачами цієї дисципліни. Під час виконання тестових завдань 
студенти закріплять теоретичні знання, здобуті у  процесі вивчення 
дисципліни "Електронне урядування".  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  92079  
 

Дата реєстрації авторського права  02.09.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гарбуза Тетяна Віталіївна, Радченко Юлія 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 "Іноземна мова за професійним 
спрямуванням (англійська)". Збірник граматичних вправ"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Збірник охоплює базову нормативну граматику англійської мови із 
використанням оригінального лексичного мінімуму за професійним 
спрямуванням, який враховує основні проблеми економіки та сприяє 
накопиченню словникового запасу, набуттю мовленнєвих навичок та 
формуванню соціально-комунікативної позиції фахівця з економіки.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  92080  
 

Дата реєстрації авторського права  02.09.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Файвішенко Діана Сергіївна, Алданькова Галина Василівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Київський національний торговельно-економічний університет 
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Навчально-методичне видання "Фірмовий стиль". Програма"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   
Програма дисципліни "Фірмовий стиль" призначена для студентів 
освітнього ступеня "магістр", галузі знань 18 "Виробництво та 
технології" спеціальності 181 "Харчові технології", спеціалізації 
"Ресторанні технології". Дисципліна покликана формувати у студентів 
знання та вміння розробки й презентації фірмового стилю закладів 
ресторанного господарства.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  92081  
 

Дата реєстрації авторського права  02.09.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Файвішенко Діана Сергіївна, Алданькова Галина Василівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Київський національний торговельно-економічний університет 
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Навчально-методичне видання "Фірмовий стиль". Робоча програма"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма дисципліни "Фірмовий стиль" призначена для студентів 
освітнього ступеня "магістр", галузі знань 18 "Виробництво та 
технології" спеціальності 181 "Харчові технології", спеціалізації 
"Ресторанні технології". Дисципліна покликана формувати у студентів 
знання та вміння розробки й презентації фірмового стилю закладів 
ресторанного господарства.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  92082  
 

Дата реєстрації авторського права  02.09.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Магазов Шаміль Касимович, Магазова Вероніка Шамілівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Літературний письмовий твір публіцистичного характеру "Вино 
последних дней человечества или Вино Конца Света в бутылке с 
гравированием Часовая спираль Бога" ("Вино последних дней 
человечества")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Ідеологія продажу і споживання дорогих вино-коньячних напоїв на 
світовому ринку, що несе фантастичний, футуристичний, 
есхатологічний і релігійний зміст. Мова йде про випуск вина в 
особливій формі пляшки (у вигляді половини еліпсоїда обертання) з  
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оригінальним окантовочним гравіюванням - спіраллю приполярних 
сузірь, яка переходить в  еліпсоїдну орбіту планет земної групи, тобто 
гравіювання має форму годинникової спіралі Бога.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  92083  
 

Дата реєстрації авторського права  02.09.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гончаров Родіон Сергійович, Куліш Дмитро Юрійович, Баштирєва 
Катерина Володимирівна  

 
Повне ім'я або повне офіційне  

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

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

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Корпоративний сайт "Державного 
підприємства "Антонов" ("Корпоративний сайт "ДП "Антонов")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Даний твір являє собою візуальну частину (унікальний дизайн та 
архітектура проекту). При розробці проекту вирішуються наступні 
задачі: підвищення іміджу підприємства за допомогою сайта; 
результативне просування товарів та послуг ДП "Антонов" на 
внутрішньому та зовнішньому ринках; залучення інвестицій у проекти 
ДП "Антонов".  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  92084  
 

Дата реєстрації авторського права  02.09.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Раєвнєва Олена Валентинівна, Аксьонова Ірина Вікторівна, 
Дериховська Вікторія Ігорівна, Бровко Ольга Іванівна  

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

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

твору (творів)  Науковий твір "Економічна безпека регіонів: компаративний аналіз 
підходів та побудова технології оцінювання"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Запропонована технологія оцінювання рівня економічної безпеки 
регіонів країни спрямована на визначення ефективних напрямків 
регіональної політики щодо створення умов підвищення сталості 
регіонального розвитку, усунення міжрегіональних диспропорцій як 
основа економічної безпеки країни в цілому.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  92085  
 

Дата реєстрації авторського права  02.09.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Літературний письмовий твір "Настольная игра "Работа с 
личностными адаптациями клиентов. Путь психотерапевта"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  92086  
 

Дата реєстрації авторського права  02.09.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Літературний письмовий твір "Психологічна настільна гра "В одному 
човні"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  92087  
 

Дата реєстрації авторського права  02.09.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ковальова Олена Володимирівна, Берендєєва Анастасія Ігорівна, 
Корнієнко Максим Вікторович  

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

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

твору (творів)  Літературно-письмовий твір навчального характеру "Роль 
поліцейських у запобіганні та протидії домашньому насильству. 
Методичні рекомендації для поліцейських"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   
У творі висвітлюються основні положення щодо ролі поліцейських у 
запобіганні та протидії домашньому насильству. Розглядаються 
питання чому домашнє насильство є серйозною проблемою в державі, 
дія законодавства про запобігання та протидію домашньому 
насильству та обговорюються форми прояву домашнього насильства. 
Визначаються суб'єкти запобігання та протидії домашньому 
насильству та повноваження уповноважених підрозділів органів 
Національної поліції України у сфері запобігання та протидії 
домашньому насильству.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  92088  
 

Дата реєстрації авторського права  02.09.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ковальова Олена Володимирівна, Берендєєва Анастасія Ігорівна, 
Корнієнко Максим Вікторович  

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

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

твору (творів)  Літературно-письмовий твір навчального характеру "Методичні 
рекомендації впровадження тренінгових занять в освітній процес 
закладу вищої освіти"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Методичні рекомендації підготовлені для викладачів закладів вищої 
освіти для сприяння впровадженню тренінгових занять в освітній 
процес. В методичних рекомендаціях розглядаються питання щодо 
організації навчального процесу з використанням тренінгових занять, 
визначені  поняття та структура тренінгу як виду навчального заняття, 
його атрибути тощо. Особливу увагу в методичних рекомендаціях 
приділено вимогам до особистості тренера та наведено невичерпний 
перелік вправ, які можуть бути використані під час занять з 
елементами тренінгу.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  92089  
 

Дата реєстрації авторського права  02.09.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Коропенко Сергій Миколайович (Сергей Короп)  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Сценарій повнометражного художнього фільму "Я - Рюрик"   
 



Авторське право і суміжні права. Бюлетень № 55, 2019 
 

14 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  92090  
 

Дата реєстрації авторського права  02.09.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Intelligence Cloud Онлайн-платформа 
автоматизации управления учебным центром" ("Intelligence Cloud")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  92091  
 

Дата реєстрації авторського права  02.09.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Пісня "I am an Idiot"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  92092  
 

Дата реєстрації авторського права  02.09.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Пісня "R.N.R"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  92093  
 
Дата реєстрації авторського права  02.09.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Азізова Катерина Михайлівна, Тисячна Юнна 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 "Управління активами і пасивами банку: сутність та 

методичні підходи"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Азізова К. М., Тисячна Ю. С. Управління активами і 

пасивами банку: сутність та методичні підходи // Економічний простір. - 
2016. - № 108. - С. 112-126. 

 
Анотація   

У статті досліджено сутність та необхідність процесу управління активами 
і пасивами банку та визначено місце цього процесу в системі банківського 
менеджменту. Проведено морфологічний аналіз поняття "управління 
активами і пасивами банку", розглянуто існуючі методичні підходи до 
управління активами і пасивами банку через управління ліквідністю. 
Визначено основні цілі банківського менеджменту в межах управління 
активами і пасивами банку. Обґрунтовано методичні підходи щодо 
управління активами і пасивами банку з урахуванням гнучкого 
поєднання протилежних вимог - максимізації прибутковості за 
обов'язкового додержання норм ліквідності.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  92094  
 
Дата реєстрації авторського права  02.09.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Казарян Едмон Манвелович, Павлович Олександр Васильович, 

Лецівський Василь 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 "Брат"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  92095  
 
Дата реєстрації авторського права  02.09.2019  
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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 "Загальна характеристика банківських операцій з платіжними 
картками"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Азізова К. М. Загальна характеристика банківських 
операцій з платіжними картками // Східна Європа: економіка, безпека 
та управлення. - 2016. - Випуск 5 (05). - С. 254-260. 

 
Анотація   

У статті досліджено теоретичну складову здійснення банківських 
операцій з платіжними картками, визначено класифікацію платіжних 
карток та їх характеристику, наведено сутність розрахунків за 
основними видами платіжних карток. Досліджено стан розвитку ринку 
пластикових карток в Україні. Наведено законодавчі акти, що регулюють 
загальні засади емісії та здійснення операцій з використанням 
електронних платіжних засобів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  92096  
 

Дата реєстрації авторського права  02.09.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Єліхова Юлія Сергіївна  
 
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 "Полли. Перезагрузка"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Роман розповідає про історію дівчини на ім'я Поліна Шелест, яка в 
"один прекрасний момент" помінялася місцями зі своєю колишньою 
однокласницею Іркою Григор'євою - відомою топ-моделлю Іреною Гріг. 
Всіма силами вона намагається зайняти місце в житті Ірени, причому і 
на подіумі, і в її родині...  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  92097  
 

Дата реєстрації авторського права  02.09.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Погодіна Ірина Анатоліївна, Хаматова Юлія Альбертівна, Сидорко 
Ілона Іванівна  

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

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

твору (творів)  Збірка малюнків "HAIRCUT EXPRESS. Бренд-бук"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Твір характеризує корпоративну символіку бренду "HAIRCUT 
EXPRESS". 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  92098  
 

Дата реєстрації авторського права  02.09.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Корчагін Михайло 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 творів образотворчого мистецтва "Коллекция Катрин"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  92099  
 

Дата реєстрації авторського права  02.09.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Корчагін Михайло 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 творів образотворчого мистецтва "Цветочная коллекция"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  92100  
 

Дата реєстрації авторського права  02.09.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гезь Павло Олегович  
 
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 "Нотаріус Online"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма призначена для швидкого та зручного отримання користувачем 
інформаційно-консультативних послуг в сфері нотаріату. З її допомогою 
можна скоротити час на пошуки територіально найближчого нотаріуса, 
отримати консультацію і необхідні документи з будь-якого питання в 
сфері нотаріату. Є простий і зручний інтерфейс з описом послуг і 
підказками до полів введення даних.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  92101  
 

Дата реєстрації авторського права  02.09.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Переверзєва Лариса Миколаївна, Кирчей Іван Олексійович, Ситник 
Наталія Леонідівна, Тягун Тетяна Володимирівна, Журавель 
Валентина Василівна, Єврейнова Наталія Аркадіївна  

 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Науково-дослідний, проектно-конструкторський та технологічний 
інститут мікрографії 

 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Науковий твір "Класифікатор документів страхового фонду 
документації України" ("К-84.2-37552598-002:2018")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Класифікатор документів страхового фонду документації України 
[Електронний ресурс]. - Режим доступу: 
<https://micrography.gov.ua/images/materials/method-
materials/clasificator_sfd_k_84.2_37552598_0022018.pdf>.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  92102  
 

Дата реєстрації авторського права  02.09.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

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

твору (творів)  Науковий твір "Науково-методологічний підхід проведення 
енергетичних реформ із застосуванням "розумних" технологій"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Запропоновано науково-методологічний підхід проведення 
енергетичних реформ із застосуванням "розумних" технологій, що 
спрямовано на  запровадження зелених технологій та використання 
альтернативних видів палива в енергетиці країни.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  92103  
 

Дата реєстрації авторського права  03.09.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Науковий твір "Екологічна оцінка якості поверхневих вод р. 
Молочна"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Скиба В. П., Вознюк Н. М. Екологічна оцінка якості 
поверхневих вод р. Молочна / Науковий вісник Національного 
університету біоресурсів і природокористування України. Серія 
"Біологія, біотехнологія, екологія" / К. : НУБіП України, 2018. - Вип. 287. - 
С. 33-43. 

 
Анотація   

На підставі узагальнення та систематизації даних багаторічних 
досліджень гідрохімічних показників р. Молочна виконано екологічну 
оцінку якості поверхневих вод. Розрахунки проведено за проектною 
методикою "Екологічної оцінки якості поверхневих вод за 
відповідними категоріями".  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  92104  
 

Дата реєстрації авторського права  03.09.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мошинська Олена 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)  Тритмент документального фільму (сценарій) "Вустами 
Всевишнього" ("Вустами Всевишнього")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Документальний фільм з робочою назвою "Вустами Всевишнього" 
розповідає про Блаженнійшого Любомира Гузара - Главу Української  
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Греко-Католицької Церкви, монаха і Кардинала. Він погано бачив все 
життя, а останні роки зір зник остаточно. Але хіба це заважало йому 
бачити цей світ у всіх його проявах?  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  92105  
 
Дата реєстрації авторського права  03.09.2019  
 
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)  Музичний твір без тексту "Фантазія на тему української народної пісні 

"Понад ставом стежечка" (інструментальний твір)   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  92106  
 
Дата реєстрації авторського права  03.09.2019  
 
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)  Музичний твір без тексту "Варіації на тему української народної пісні 

"Ой дівчино, шумить гай" (інструментальний твір)   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  92107  
 
Дата реєстрації авторського права  03.09.2019  
 
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)  Музичний твір без тексту "Варіації на тему української народної пісні 

"Вишеньки" (інструментальний твір)   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  92108  
 
Дата реєстрації авторського права  03.09.2019  
 
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)  Музичний твір без тексту "Фантазія на тему української народної пісні 

"Защебече соловейко" (інструментальний твір)   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  92109  
 
Дата реєстрації авторського права  03.09.2019  
 
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)  Музичний твір без тексту "Варіації на тему української народної пісні 

"Журавель" (інструментальний твір)   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  92110  
 

Дата реєстрації авторського права  03.09.2019  
 
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)  Музичний твір без тексту "Фантазія на українську народну тему" 
(інструментальний твір)    
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  92111  
 

Дата реєстрації авторського права  03.09.2019  
 
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)  Музичний твір без тексту "Гуцульська фантазія на тему української 
народної пісні "Ой піду я в полонину" (інструментальний твір)   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  92112  
 

Дата реєстрації авторського права  03.09.2019  
 
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)  Музичний твір без тексту "Фантазія на тему української народної пісні 
"Щебетала пташечка" (інструментальний твір)   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  92113  
 

Дата реєстрації авторського права  03.09.2019  
 
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  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Музичний твір без тексту "Сонатина" (інструментальний твір)   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  92114  
 

Дата реєстрації авторського права  03.09.2019  
 
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)  Музичний твір без тексту "Фантазія на тему купальської народної 
пісні "Ой на Купала вогонь горить" (інструментальний твір)   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  92115  
 

Дата реєстрації авторського права  03.09.2019  
 
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  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Музичний твір без тексту "Сонатина "Зима" (інструментальний твір)   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  92116  
 

Дата реєстрації авторського права  03.09.2019  
 
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)  Музичний твір без тексту "Варіації на тему української народної пісні 
"Комар" (інструментальний твір)   

 



Авторське право і суміжні права. Бюлетень № 55, 2019 
 

24 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  92117  
 
Дата реєстрації авторського права  03.09.2019  
 
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)  Музичний твір без тексту "Варіації на тему української народної пісні 

"Літо минулося" (інструментальний твір)   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  92118  
 
Дата реєстрації авторського права  03.09.2019  
 
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)  Музичний твір без тексту "Варіації на тему української народної пісні 

"Ой зацвіли фіалочки" (інструментальний твір)   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  92119  
 

Дата реєстрації авторського права  03.09.2019  
 
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)  Музичний твір без тексту "Варіації на тему української народної пісні 
"Ой місяцю, місяченьку" (інструментальний твір)   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  92120  
 
Дата реєстрації авторського права  03.09.2019  
 
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)  Музичний твір без тексту "Варіації на тему української народної пісні 

"Місяць на небі" (інструментальний твір)   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  92121  
 
Дата реєстрації авторського права  03.09.2019  
 
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)  Музичний твір без тексту "Варіації на тему української народної пісні 

"Ой співаночки мої" (інструментальний твір)   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  92122  
 
Дата реєстрації авторського права  03.09.2019  
 
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)  Музичний твір без тексту "Варіації на тему української народної пісні 

"Ой засвіти місяченьку" (інструментальний твір)   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  92123  
 

Дата реєстрації авторського права  03.09.2019  
 
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)  Музичний твір без тексту "Варіації на тему української народної пісні 
"Осінь" (інструментальний твір)   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  92124  
 

Дата реєстрації авторського права  03.09.2019  
 
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)  Музичний твір без тексту "Варіації на тему української народної пісні 
"Над річкою над бистрою" (інструментальний твір)   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  92125  
 

Дата реєстрації авторського права  03.09.2019  
 
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  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Музичний твір без тексту "Тема з варіаціями" (інструментальний твір)   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  92126  
 

Дата реєстрації авторського права  03.09.2019  
 
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  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Музичний твір без тексту "Рондо"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  92127  
 

Дата реєстрації авторського права  03.09.2019  
 
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)  Музичний твір без тексту "Варіації на тему української народної пісні 
"Залітай, залітай" (інструментальний твір)   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  92128  
 

Дата реєстрації авторського права  03.09.2019  
 
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  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Наукова праця з дисципліни "Аналіз музичних творів"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  92129  
 
Дата реєстрації авторського права  03.09.2019  
 
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)  Музичний твір без тексту "Рондо на тему білоруської народної пісні 

"Дудочка-дуда" (інструментальний твір)   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  92130  
 
Дата реєстрації авторського права  03.09.2019  
 
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)  Музичний твір без тексту "Фантазія на тему української народної пісні 

"Заграйте, музиченьки" (інструментальний твір)   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  92131  
 
Дата реєстрації авторського права  03.09.2019  
 
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)  Музичний твір без тексту "Фантазія на тему української народної пісні 

"У сусіда хата біла" (інструментальний твір)   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  92132  
 

Дата реєстрації авторського права  03.09.2019  
 
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  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Музичний твір без тексту "Рондо в народному стилі"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  92133  
 

Дата реєстрації авторського права  03.09.2019  
 
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)  Музичний твір без тексту "Рондо на тему української народної пісні 
"Як діждемо літа" (інструментальний твір)   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  92134  
 

Дата реєстрації авторського права  03.09.2019  
 
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  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Музичний твір без тексту "Рондо на українські народні теми"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  92135  
 
Дата реєстрації авторського права  03.09.2019  
 
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)  Музичний твір без тексту "Рондо на тему української народної пісні 

"Сніжинки" (інструментальний твір)   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  92136  
 
Дата реєстрації авторського права  03.09.2019  
 
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)  Музичний твір без тексту "Рондо на тему української народної пісні 

"Ой не знала господиня"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  92137  
 

Дата реєстрації авторського права  03.09.2019  
 
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)  Музичний твір без тексту "Рондо на тему української народної пісні 
"Ластівка"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  92138  
 
Дата реєстрації авторського права  03.09.2019  
 
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)  Музичний твір без тексту "Фантазія на тему української народної пісні 

"Тече вода в синє море" (інструментальний твір)   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  92139  
 
Дата реєстрації авторського права  03.09.2019  
 
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)  Музичний твір без тексту "Варіації на тему української народної пісні 

"Їхав козак містом" (інструментальний твір)   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  92140  
 

Дата реєстрації авторського права  03.09.2019  
 
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)  Музичний твір без тексту "Фантазія на тему жниварької народної пісні 
"Кругом, женчики, кругом" (інструментальний твір)   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  92141  
 

Дата реєстрації авторського права  03.09.2019  
 
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  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Музичний твір без тексту "Іспанське рондо" (інструментальний твір)   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  92142  
 

Дата реєстрації авторського права  03.09.2019  
 
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)  Музичний твір без тексту "Варіації на тему польської народної пісні 
"Вісла" (інструментальний твір)   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  92143  
 

Дата реєстрації авторського права  03.09.2019  
 
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  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Музичний твір без тексту "Гуцульське рондо" (інструментальний 
твір)   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  92144  
 

Дата реєстрації авторського права  03.09.2019  
 
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)  Музичний твір без тексту "Варіації на тему болгарської народної пісні 
"Гей, Балкан" (інструментальний твір)   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  92145  
 

Дата реєстрації авторського права  03.09.2019  
 
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  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Музичний твір без тексту "Рондо "Весна" (інструментальний твір)   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  92146  
 

Дата реєстрації авторського права  03.09.2019  
 
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  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Музичний твір без тексту "Сонатина "Літо" (інструментальний твір)   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  92147  
 
Дата реєстрації авторського права  03.09.2019  
 
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  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Музичний твір без тексту "Варіації на тему норвезької народної пісні 

"Сутінки" (інструментальний твір)   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  92148  
 
Дата реєстрації авторського права  03.09.2019  
 
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)  Музичний твір без тексту "Фантазія на тему української народної пісні 

"Ой летіла зозуленька" (інструментальний твір)   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  92149  
 
Дата реєстрації авторського права  03.09.2019  
 
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)  Музичний твір без тексту "Варіації на тему білоруської народної 

веснянки "Два голубочка" (інструментальний твір)   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  92150  
 
Дата реєстрації авторського права  03.09.2019  
 
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)  Музичний твір без тексту "Фантазія на тему української народної пісні 

"Сонце гріє, вітер віє" (інструментальний твір)   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  92151  
 
Дата реєстрації авторського права  03.09.2019  
 
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)  Музичний твір без тексту "Варіації на тему української народної 

веснянки" (інструментальний твір)   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  92152  
 

Дата реєстрації авторського права  03.09.2019  
 
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)  Музичний твір без тексту "Фантазія на тему хорватської народної 
пісні "Лийся, зливо" (інструментальний твір)   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  92153  
 
Дата реєстрації авторського права  03.09.2019  
 
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)  Музичний твір без тексту "Варіації на тему польської народної пісні 

"Матінко моя" (інструментальний твір)   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  92154  
 
Дата реєстрації авторського права  03.09.2019  
 
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)  Музичний твір без тексту "Фантазія на тему української народної 

веснянки (гаївки) "Ягілочка" (інструментальний твір)   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  92155  
 

Дата реєстрації авторського права  03.09.2019  
 
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)  Музичний твір без тексту "Варіації на тему української народної пісні 
"В кінці греблі шумлять верби" (інструментальний твір)   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  92156  
 
Дата реєстрації авторського права  03.09.2019  
 
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)  Музичний твір без тексту "Фантазія на тему української народної пісні 

"Плавай, плавай лебедонько" (інструментальний твір)   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  92157  
 
Дата реєстрації авторського права  03.09.2019  
 
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)  Музичний твір без тексту "Фантазія на тему української народної пісні 

"Ой ходила дівчина бережком" (інструментальний твір)   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  92158  
 

Дата реєстрації авторського права  03.09.2019  
 
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)  Музичний твір без тексту "Фантазія на тему української народної пісні 
"Півники" (інструментальний твір)   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  92159  
 
Дата реєстрації авторського права  03.09.2019  
 
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)  Музичний твір без тексту "Варіації на теми веснянок "Ой ти красна 

весно", "Іванчику-Білоданчику", "Красна панно" (інструментальний твір)   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  92160  
 
Дата реєстрації авторського права  03.09.2019  
 
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)  Музичний твір без тексту "Фантазія на тему української веснянки 

"Весна" (інструментальний твір)   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  92161  
 

Дата реєстрації авторського права  03.09.2019  
 
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)  Музичний твір без тексту "Варіації на тему українських щедрівок "Ой 
учора, ізвечора", "Ой там за горою" (інструментальний твір)   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  92162  
 
Дата реєстрації авторського права  03.09.2019  
 
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)  Музичний твір без тексту "Фантазія на тему української щедрівки 

"Павочка" (інструментальний твір)   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  92163  
 
Дата реєстрації авторського права  03.09.2019  
 
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)  Музичний твір без тексту "Варіації на тему української народної пісні 

"Тече річка невеличка" (інструментальний твір)   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  92164  
 
Дата реєстрації авторського права  03.09.2019  
 
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)  Музичний твір без тексту "Фантазія на тему української народної пісні 

"Ой у полі нивка" (інструментальний твір)   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  92165  
 

Дата реєстрації авторського права  03.09.2019  
 
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)  Музичний твір без тексту "Варіації на тему української народної 
гаївки "Ой вечір, вечір" (інструментальний твір)   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  92166  
 

Дата реєстрації авторського права  03.09.2019  
 
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)  Музичний твір без тексту "Варіації на тему української народної пісні 
"Ой, ти дівчино зарученая" (інструментальний твір)   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  92167  
 

Дата реєстрації авторського права  03.09.2019  
 
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)  Музичний твір без тексту "Варіації на тему української народної пісні 
"Через дорогу" (інструментальний твір)   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  92168  
 

Дата реєстрації авторського права  03.09.2019  
 
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)  Музичний твір без тексту "Варіації на тему української народної пісні 
"Ой на горі, на горі" (інструментальний твір)   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  92169  
 

Дата реєстрації авторського права  03.09.2019  
 
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)  Музичний твір без тексту "Варіації на тему української народної пісні 
"Зозуленька" (інструментальний твір)   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  92170  
 

Дата реєстрації авторського права  03.09.2019  
 
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)  Музичний твір без тексту "Варіації на тему української народної пісні 
"Щебетала пташенька" (інструментальний твір)   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  92171  
 

Дата реєстрації авторського права  03.09.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

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

твору (творів)  Літературний твір наукового характеру "Інтегровані системи 
управління. Методичні вказівки до проведення практичних занять. 
Для студентів освітнього ступеня "бакалавр" денної та заочної форм 
навчання спеціальності: 151 "Автоматизація та комп'ютерно-
інтегровані технології"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  92172  
 

Дата реєстрації авторського права  03.09.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Комп'ютерна система "Tangent Method 
Equation Root" для розв'язання алгебраїчного рівняння з однією 
змінною із заданою точністю методом дотичних" ("TMER")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програмний продукт призначений для пошуку особливої точки 
поведінки фізичного процесу у вигляді функції однієї змінної, яка 
характеризується перетином графіка функції з віссю абсцис.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  92173  
 

Дата реєстрації авторського права  03.09.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Збірка зображень "Колекція картин "ТЕ, ЩО НАС НАДИХАЄ"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Колекція картин присвячена моментам для душі, моментам, які 
надихають. У центрі композиції - пара лелек.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  92174  
 

Дата реєстрації авторського права  03.09.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

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

П'єса створена за мотивами драми-феєрії Лесі Українки "Лісова пісня" 
для постановки на великій сцені театру, являє собою перебудовану 
драматичну структуру першоджерела та об'єднує ролі деяких 
персонажів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  92175  
 

Дата реєстрації авторського права  03.09.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

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

Сценарій повнометражного художнього фільму - сповідальна історія 
двох жінок - матері і коханої юнака, який загинув у 2014 році на 
Майдані.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  92176  
 
Дата реєстрації авторського права  03.09.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Петрожицький Володимир Олександрович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір (поезія)  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Текст до пісні "Не запланований концерт"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  92177  
 
Дата реєстрації авторського права  03.09.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  MalKoNi (псевдонім)  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва, літературний письмовий твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Комікс "СУПЕРГЕРОЙ В КАЖДОМ ИЗ НАС"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Комікс, який звертає увагу дітей на свої таланти і здібності та 
відроджує бажання застосовувати таланти в своєму житті.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  92178  
 
Дата реєстрації авторського права  03.09.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Буратинський Олексій Олександрович, Набока Олександр Вікторович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Сценарій "Махновський ліфчик"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Сценарій створено з метою використання в процесі створення 
художнього фільму та театральної вистави.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  92179  
 
Дата реєстрації авторського права  03.09.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гомон Ольга Олександрівна (ОЛЬГА ГОМОН)  
 
Повне ім'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 "Эльфийское детство". Серия "Игры света и тени"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Захоплюючий несподіваними сюжетними лініями і глибокими 
роздумами роман в жанрі філософського фентезі, який занурює людей у 
вічну історію боротьби добра і зла, світла і тіні, де кожна людина 
важлива і стоїть перед вибором і від цього вибору залежить подальший 
розвиток цивілізації.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  92180  
 
Дата реєстрації авторського права  03.09.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Вергунов Віктор Анатолійович, Коломієць Наталія Дмитрівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця  Національна наукова сільськогосподарська бібліотека 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 "Науково-технологічний потенціал аграрної науки в 

рамках стратегії інноваційного розвитку АПК України в умовах 
євроінтеграції"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Вергунов В. А., Коломієць Н. Д. Науково-

технологічний потенціал аграрної науки в рамках стратегії 
інноваційного розвитку АПК України в умовах євроінтеграції: 
монографія / Нац. акад. аграр. наук України; Нац. наук. с.-г. б-ка. Він-
ниця: ТОВ "ТВОРИ", 2018. 132с. 

 
Анотація   

Вивчено досвід оцінювання результативності діяльності наукових 
організацій в країнах Європи, СНД та України.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  92181  
 

Дата реєстрації авторського права  03.09.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Нестеренко Світлана Вікторівна, Кошлатий Олег Борисович, Міщенко 
Роман Анатолійович, Щепак Віра Василівна  
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Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Стаття "Formation of small-volumetric livestock buildings on the 
principles of cooperation and blocking"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

В статті досліджені особливості функціонально-планувальної 
організації тваринницьких підприємств, визначені фактори, що 
формують будівлі для утримання різних видів тварин.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  92182  
 

Дата реєстрації авторського права  03.09.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Нестеренко Світлана Вікторівна, Ткаченко Ірина Володимирівна, 
Щепак Віра Василівна, Ковальова Галина Олександрівна, Сучкова 
Єлізавета 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)  Стаття "Особливості комп'ютерного відтворення елементів 
картографічного зображення"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

В статті досліджені особливості відтворення елементів картографічного 
зображення у системах автоматизованого проектування.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  92183  
 

Дата реєстрації авторського права  03.09.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Щепак Віра Василівна, Сененко Наталія Борисівна, Сененко Інна 
Анатоліївна, Нестеренко Світлана 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)  Стаття "Monitoring of territories in the management system of the hotel 
complex construction"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Досліджено систему управління будівництвом готельно-ресторанного 
комплексу, розроблено структурно-логічну модель системи управління.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  92184  
 
Дата реєстрації авторського права  03.09.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Тітаровська Ольга Борисівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір, складений твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Літературно-письмовий твір "Трансформаційна гра "Формула успіху"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Гра допомагає людині визначити свою формулу успіху. Завдяки грі, 
людина може визначити у чому її унікальність, дослідити особливості 
свого мислення, побачити причини труднощів у фінансовій сфері.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  92185  
 
Дата реєстрації авторського права  03.09.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шаров Сергій Володимирович  
 
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 "Память прошлого"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Збірка містить твори російською мовою про власне дитинство автора. 
Тематика творів різноманітна, однак можна віднайти спільний мотив - 
радість життя, можливість жити та насолоджуватись кожним днем.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  92186  
 

Дата реєстрації авторського права  03.09.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шарова Тетяна Михайлівна, Шаров Данііл 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)  Оповідання "Слова поколінь"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

В оповіданні піднімаються актуальні питання сьогодення. Акцент 
робиться на усвідомленні життєвих цінностей, наводяться власні 
міркування головного героя.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  92187  
 

Дата реєстрації авторського права  03.09.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шаров Сергій Володимирович, Шарова Тетяна 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 "Програмний засіб для автоматизації роботи 
вченого секретаря університету"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програмний засіб призначений для відправлення листів членам Вченої 
ради університету, зберігання контактної інформації про членів Вченої 
ради університету, науково-педагогічних працівників, додаткової 
інформації щодо питань, які включені у порядок денний засідання 
Вченої ради університету.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  92188  
 

Дата реєстрації авторського права  03.09.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Хоменко Ірина Борисівна (Ольга Крут)  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Літературний твір "Скандальные истории из мира трейдинга"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Це 44 історії про різноманітні події на фінансових ринках у різних 
країнах колишнього Радянського Союзу, а також історичні факти, 
коментарі, скандали тощо.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  92189  
 
Дата реєстрації авторського права  05.09.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Жиров Максим Ігорович, Бандурка Олена Іванівна, Дацюк Оксана 

Антонівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Комп'ютерна програма "Web-система для редагування та аналізу 

генетичних послідовностей"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма дозволяє користувачу виконувати елементарні операції над 
генетичними послідовностями, в тому числі вирішує актуальну задачу 
пошуку подібних послідовностей до заданої, використовуючи новий 
ефективний алгоритм.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  92190  
 
Дата реєстрації авторського права  20.09.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Зубкова Аліна Болеславівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Літературний письмовий твір наукового характеру "Економічне 

оцінювання культури якості на промисловому підприємстві"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Зубкова А. Б. Економічне оцінювання культури якості 

на промисловому підприємстві // Динаміка наукових досліджень. - 2007. -  
№ 2. - С. 44-47. 

 
Анотація   

Запропоновано механізм формування капіталу культури якості, що 
відповідає так званій "платформі вартості", де у зоні перехрещення 
людського, структурного та споживчого капіталів відбувається 
створення вартості.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  92191  
 

Дата реєстрації авторського права  20.09.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Літературний письмовий твір наукового характеру "Класифікація 
витрат на якість продукції машинобудівного підприємства"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Зубкова А. Б. Класифікація витрат на якість 
продукції машинобудівного підприємства // Стратегія економічного 
розвитку України. - 2008. - № 22-23. - С. 113-117. 

 
Анотація   

Запропоновано класифікацію витрат на якість, яка доповнена 
складовою витрат на впровадження нових знань при формуванні 
культури якості, що, на відміну від існуючих, приділяє більшу увагу 
підвищенню кваліфікації співробітників як передумові забезпечення 
якості продукції та засобу зменшення загальних витрат на якість.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  92192  
 

Дата реєстрації авторського права  20.09.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Літературний письмовий твір наукового характеру "Оценка 
нематериальных активов. Капитал бренда. Капитал культуры 
качества"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Зубкова А. Б. Оценка нематериальных активов. 
Капитал бренда. Капитал культуры качества // Стратегии 
инновационного развития экономики. - 2013. - № 1. - С. 93-111. 

 
Анотація   

Предоставлено результати аналізу структури інтелектуального 
капіталу та нематеріальних активів підприємства.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  92193  
 

Дата реєстрації авторського права  20.09.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Літературний письмовий твір наукового характеру "Модель 
оцінювання культури якості на промисловому підприємстві"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Зубкова А. Б. Модель оцінювання культури якості на 
промисловому підприємстві // Економіка: проблеми теорії та практики. - 
2007. - № 232. - С. 1019-1043. 

 
Анотація   

Запропоновано модель кількісного оцінювання культури якості на 
промисловому підприємстві.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  92194  
 

Дата реєстрації авторського права  20.09.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Прокудін Георгій Семенович, Чупайленко Олексій Андрійович, 
Дудник Олексій Сергійович, Пилипенко Юрій Вікторович  

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

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

твору (творів)  Літературний письмовий твір наукового характеру "Метод 
перетворення мережевих моделей процесу вантажних перевезень у 
матричні моделі"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Метод перетворення мережевих моделей процесу вантажних 
перевезень у матричні моделі дозволяє описати процес у вигляді 
відповідної математичної моделі і застосувати при її аналізі методи і 
засоби сучасних інформаційних технологій.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  92195  
 

Дата реєстрації авторського права  20.09.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Прокудін Георгій Семенович, Чупайленко Олексій Андрійович, 
Дудник Олексій Сергійович, Пилипенко Юрій Вікторович  

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

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

твору (творів)  Літературний письмовий твір наукового характеру "Математична 
модель оптимізації міжнародних перевезень вантажів по різним 
комбінаціям спільної роботи всіх видів транспорту"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Математична модель оптимізації міжнародних перевезень вантажів по 
різним комбінаціям спільної роботи всіх видів транспорту дозволяє  
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описати процес у вигляді відповідної математичної моделі і застосувати 
при її аналізі методи і засоби сучасних інформаційних технологій.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  92196  
 

Дата реєстрації авторського права  20.09.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Прокудін Георгій Семенович, Чупайленко Олексій Андрійович, 
Дудник Олексій Сергійович, Пилипенко Юрій Вікторович  

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

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

твору (творів)  Літературний письмовий твір наукового характеру "Методика оптимізації 
незбалансованих вантажних перевезень симплексним методом"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Методика оптимізації незбалансованих вантажних перевезень 
симплексним методом дозволяє описати процес у вигляді відповідної 
математичної моделі і застосувати при її аналізі методи і засоби 
сучасних інформаційних технологій.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  92197  
 

Дата реєстрації авторського права  20.09.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Валійов Анатолій Васильович (Валієв)  
 
Повне ім'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 "Обличчя прибульця" ("Прибулець")  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Малюнок художника А. Валієва "Обличчя Прибульця", виконаний у 
2019 р., папір, олівець, розмір 210*297 мм.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  92198  
 

Дата реєстрації авторського права  20.09.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Матвєєв Ігор Віталійович, Молоков Микола Миколайович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
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Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Синопсис "Воєнрук"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  92199  
 

Дата реєстрації авторського права  20.09.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

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

"Collapsed" - комп'ютерна гра в жанрі платформер, шутер, роглайк, в 
якій гравець управляє одним з 4 персонажів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  92200  
 

Дата реєстрації авторського права  20.09.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Науковий твір "Брама у просторі і часі"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  92201  
 

Дата реєстрації авторського права  20.09.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Білик Артем Євгенович  
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Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір образотворчого мистецтва "АВАНТАЖИК"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Твір образотворчого мистецтва "АВАНТАЖИК".  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  92202  
 

Дата реєстрації авторського права  20.09.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Білик Артем Євгенович  
 
Повне ім'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 "АВАНТАЖИК ЕКО"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Твір образотворчого мистецтва "АВАНТАЖИК ЕКО".  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  92203  
 

Дата реєстрації авторського права  20.09.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Білик Артем Євгенович  
 
Повне ім'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 "АВАНТАЖИК QR Code"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Твір образотворчого мистецтва "АВАНТАЖИК QR Code".  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  92204  
 

Дата реєстрації авторського права  20.09.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Збірка творів "Візерунки килимових виробів"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Збірка творів "Візерунки килимових виробів" є збіркою візерунків, 
орнаментів, створених в традиціях східних країн, а також в сучасному 
стилі, різної тематики, для їх використання при виробництві 
килимових виробів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  92205  
 

Дата реєстрації авторського права  20.09.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Твір образотворчого мистецтва "Малюнок "Энергетические 
эмоциональные горки"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Твір образотворчого мистецтва "Малюнок "Энергетические 
эмоциональные горки" включає в себе напис "Энергетические 
эмоциональные горки", що знаходиться справа малюнка, та круг, в 
якому розміщуються дві піраміди.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  92206  
 

Дата реєстрації авторського права  20.09.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лебедєв Лев Миколайович, Дубовик Володимир Григорович, Розен 
Павло Вікторович, Брагіна Людмила Євгеніївна, Кошиль Павло 
Віталійович  

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

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

твору (творів)  Науковий твір "Моніторинг стану нестаціонарного потоку 
технологічного об'єкта"   

 



Авторське право і суміжні права. Бюлетень № 55, 2019 
 

56 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  92207  
 

Дата реєстрації авторського права  20.09.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кожуховський Олександр Олександрович, Вожжов Сергій 
Анатолійович, Бережна Олена Андріївна  

 
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 "Фінансово-економічна 
гра "Лісові комерсанти" ("Лісові комерсанти")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Фінансово-економічна гра "Лісові комерсанти" - це універсальний  
методичний інструмент для отримання і закріплення знань з 
фінансової грамотності.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  92208  
 

Дата реєстрації авторського права  20.09.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Єжик Анатолій Володимирович (Ерік Єжисіро)  
 
Повне ім'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 "Характерник"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Кіносценарій "Характерник" належить до пригодницького жанру, 
фентезі.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  92209  
 

Дата реєстрації авторського права  20.09.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шнурко-Табакова Елліна Володимирівна, Табаков Дмитро 
Володимирович, Ланде Дмитро Володимирович, Гончаров Костянтин 
Олександрович, Осадчук Аскольд Євгенійович  
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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)  Комплекс комп'ютерних програм "Система аналізу динаміки 
інформаційних потоків "Attack Index"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Комплекс комп'ютерних програм "Система аналізу динаміки 
інформаційних потоків "Attack Index" - сукупність математичних і 
комп'ютерних методів і інструментальних засобів дослідження 
тематичних інформаційних потоків і розпізнання аномалій в їх 
динаміці.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  92210  
 
Дата реєстрації авторського права  20.09.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Тененбаум Владислав Григорович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір, створений для кіно  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Кіносценарій шестисерійного фільму "Шесть дней между двумя 

вечностями"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

За жанром - містичний детектив.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  92211  
 
Дата реєстрації авторського права  20.09.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Макушенко Євген Ігорович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Ескіз, складений твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Збірка ескізів "Дизайн та форма Весільних келихів"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Збіркою творів є ескізи "Дизайн та форма Весільних келихів", які 
наведені в різних ракурсах.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  92212  
 

Дата реєстрації авторського права  20.09.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Збірка творів образотворчого мистецтва "Українська конопляна 
асоціація" (ГО "УКА")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Емблема у шести варіантах.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  92213  
 

Дата реєстрації авторського права  20.09.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Панфілов Антон Миколайович  
 
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 композиція "Outro"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Інструментальна композиція "Outro" - "післясмак" в кінці історії. 
Завершальна.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  92214  
 

Дата реєстрації авторського права  20.09.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Панфілов Антон Миколайович, Тютюнник Євген Леонідович, 
Восканян Юрій Юрійович  

 
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 композиція "Intro"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Інструментальна композиція "Intro" - напружена, вступна, лірична, 
хвилююча.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  92215  
 

Дата реєстрації авторського права  20.09.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Панфілов Антон Миколайович, Тютюнник Євген Леонідович, 
Восканян Юрій Юрійович  

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

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

твору (творів)  Пісня "Наше Небо"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Пісня "Наше небо" - перший крок до відкритого світу.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  92216  
 

Дата реєстрації авторського права  20.09.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Панфілов Антон Миколайович, Тютюнник Євген Леонідович, 
Восканян Юрій Юрійович  

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

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

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

Пісня "Бувай" про прощання з тим, що заважає рухатися вперед, жити. 
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  92217  
 

Дата реєстрації авторського права  20.09.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Панфілов Антон Миколайович, Тютюнник Євген Леонідович, 
Восканян Юрій Юрійович  

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

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

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

Пісня "Течія" (бадьора, життєстверджуюча, романтична).  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  92218  
 

Дата реєстрації авторського права  20.09.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Панфілов Антон Миколайович, Тютюнник Євген Леонідович, 
Восканян Юрій Юрійович  

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

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

твору (творів)  Пісня "Ми Одне"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Пісня "Ми Одне" (безтурботність, подяка, радість). Ода теплу та 
коханню.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  92219  
 

Дата реєстрації авторського права  20.09.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Пісня "Де тут жити?"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

В пісні "Де тут жити?" за допомогою іронії зачіпаються давно наболілі 
теми - занехаєння країни, відчай людей, і тремтлива надія на краще 
майбутнє.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  92220  
 

Дата реєстрації авторського права  20.09.2019  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Панфілов Антон Миколайович, Тютюнник Євген Леонідович, 
Восканян Юрій Юрійович  

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

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

твору (творів)  Пісня "Тінь і Тиша"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Пісня "Тінь і Тиша" (смиренність, видих, затишшя після бурі, в кінці 
пісні вихід до надії).  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  92221  
 

Дата реєстрації авторського права  20.09.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Панфілов Антон Миколайович, Тютюнник Євген Леонідович, 
Восканян Юрій Юрійович  

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

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

твору (творів)  Пісня "Світ Завмирає"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Пісня "Світ Завмирає" про те, що персонаж підводить підсумки своєї 
"подорожі".  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  92222  
 

Дата реєстрації авторського права  20.09.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Марченко Віктор 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 "Реєстр обліку спортивних заходів"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  92223  
 

Дата реєстрації авторського права  20.09.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

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

Комп'ютерна програма "Saizer" призначена для підбору одягу на веб- 
сайті, що містить каталог, за антропометричними параметрами 
людини (зріст, обхват грудей, обхват талії, розмір коміра, довжина 
руки, довжина штанини, біцепс, стегна, довжина стопи).  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  92224  
 

Дата реєстрації авторського права  20.09.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Програмне забезпечення для управління 
проектами "HYDROGEN PROGRESS TRACKER"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програмне забезпечення для оцінки, планування, відстеження і 
контролю будівельних проектів високої складності, інтегроване з 
Oracle Primavera EPPM P6.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  92225  
 

Дата реєстрації авторського права  20.09.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Колендо-Смірнова Анастасія Олексіївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Книга "Как не заблудиться в лабиринте психосоматики, а просто из 
него выйти"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

На базі існуючих у галузі психології знань, створено книгу про 
психосоматику.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  92226  
 

Дата реєстрації авторського права  20.09.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Світлична Юлія Валеріївна (Juliya Delani)  
 
Повне ім'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 "Intuition"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Сучасна картина - абстрактна композиція, що складається з білих, 
синьо-блакитних, лілово-фіолетових, жовто-вохристих і темних смуг та 
плям з розводами, сучасне полотно, акрил, 80*80 см, 2010-ті рр.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  92227  
 

Дата реєстрації авторського права  20.09.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Світлична Юлія Валеріївна (Juliya Delani)  
 
Повне ім'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 "Indonesia"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Сучасна картина - абстрактна композиція, що складається з великої 
зеленої плями посередині і червоних, жовтих, синіх, бордових, 
помаранчевих малих плям, сучасне полотно, акрил і олія, 80*60, 2010-ті рр.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  92228  
 

Дата реєстрації авторського права  20.09.2019  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Світлична Юлія Валеріївна (Juliya Delani)  
 
Повне ім'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 "Holy Land"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Сучасна картина - абстрактна композиція, що складається з жовтих, 
синьо-блакитних, червоних та зелених плям, сучасне полотно, акрил, 
90*90 см, 2000-ні рр.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  92229  
 

Дата реєстрації авторського права  20.09.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Світлична Юлія Валеріївна (Juliya Delani)  
 
Повне ім'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 "Different"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Сучасна картина - абстрактна композиція, що складається з жовтих, 
синіх, червоних, фіолетових, рожевих, чорних, сірих плям, сучасне 
полотно, акрил, 160*130, 2010-ті рр.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  92230  
 

Дата реєстрації авторського права  20.09.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Світлична Юлія Валеріївна (Juliya Delani)  
 
Повне ім'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 "Way"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Сучасна картина - абстрактна композиція, що складається з білих, 
блакитних та бузково-лілових плям із бризками на світлому сіро-
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бежевому тлі, сучасне полотно, акрил, 80*80 см, 2010-ті рр.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  92231  
 

Дата реєстрації авторського права  20.09.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Світлична Юлія Валеріївна (Juliya Delani)  
 
Повне ім'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 "Carnival"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Сучасна картина - абстрактна композиція, що складається з  білих, 
жовтих, червоних, синіх плям із бризками на світло-блакитному тлі, 
сучасне полотно, акрил, 80*80, 2000-ні рр.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  92232  
 

Дата реєстрації авторського права  20.09.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Світлична Юлія Валеріївна (Juliya Delani)  
 
Повне ім'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 "Birth of child"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Сучасна картина - абстрактна композиція, що складається з жовто-
червоних, чорних та червоних плям на світло-зеленому тлі, сучасне 
полотно, акрил, 120*100, 2000-ні рр.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  92233  
 

Дата реєстрації авторського права  20.09.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Світлична Юлія Валеріївна (Juliya Delani)  
 
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 "Circulation"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Сучасна картина - абстрактна композиція, що складається з 
різнокольорових плям та спіралеподібних смуг, що утворюють коло, 
сучасне полотно, акрил, 80*60 см, 2000-ні рр.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  92234  
 
Дата реєстрації авторського права  20.09.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Світлична Юлія Валеріївна (Juliya Delani)  
 
Повне ім'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 "Chrome"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Сучасна картина - абстрактна композиція, що складається з 
блакитних, чорних, оливкових, синіх, білих, чорних, бежевих мазків, 
сучасне полотно, акрил, 120*120, 2010-ті рр.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  92235  
 
Дата реєстрації авторського права  20.09.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Світлична Юлія Валеріївна (Juliya Delani)  
 
Повне ім'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 "Contrast"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Сучасна картина - абстрактна композиція, що складається з великої 
рожевої плями в правому верхньому куті та малих фіолетових, синіх 
плям на бірюзовому тлі, сучасне полотно, акрил, 160*130, 2010-ті рр.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  92236  
 

Дата реєстрації авторського права  20.09.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Світлична Юлія Валеріївна (Juliya Delani)  
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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 "Frustration"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Сучасна картина - абстрактна композиція, що складається з червоних 
та синіх плям із бризками на світлому тлі, сучасне полотно, олія, 60*80 
см, 2000-ні рр.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  92237  
 

Дата реєстрації авторського права  20.09.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Світлична Юлія Валеріївна (Juliya Delani)  
 
Повне ім'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 "Form"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Сучасна картина - абстрактна композиція, що складається з 
блакитних, чорних, оливкових, сірих, бежевих, чорних, коричневих 
мазків, сучасне полотно, акрил, 100*80, 2010-ті рр.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  92238  
 

Дата реєстрації авторського права  20.09.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Світлична Юлія Валеріївна (Juliya Delani)  
 
Повне ім'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 "Control"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Сучасна картина - абстрактна композиція, що складається з білих, 
жовтих, червоних, лілово-фіолетових та чорних плям на вохристо-
сірому тлі, сучасне полотно, акрил, 80*60 см, 2000-ті рр.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  92239  
 

Дата реєстрації авторського права  20.09.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Світлична Юлія Валеріївна (Juliya Delani)  
 
Повне ім'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 "China"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Сучасна картина - абстрактна композиція, що складається з 
блакитних, чорних, оливкових, синіх, білих, брудно-рожевих, бежевих, 
небесних, жовтих, коричневих крапок і помаранчевих, небесних, 
чорних, золотих квадратів, сучасне полотно, акрил, 100*100, 2010-ті рр.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  92240  
 

Дата реєстрації авторського права  20.09.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Світлична Юлія Валеріївна (Juliya Delani)  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Картину "Elegance"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Сучасна картина - абстрактна композиція, що складається з чорної з 
червоним плями в лівому верхньому куті, сірих розводів посередині та 
чорних і червоних плям по периметру на світло-сірому тлі, сучасне 
полотно, акрил, 80*80, 2010-ті рр.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  92241  
 

Дата реєстрації авторського права  20.09.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Світлична Юлія Валеріївна (Juliya Delani)  
 
Повне ім'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 "Fire and Ice"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Сучасна картина - абстрактна композиція, що складається з білих, 
червоних та темних плям на синьо-блакитному тлі, сучасне полотно, 
акрил, 100*100, 2000-ні рр.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  92242  
 

Дата реєстрації авторського права  20.09.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Світлична Юлія Валеріївна (Juliya Delani)  
 
Повне ім'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 "Day"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Сучасна картина - абстрактна композиція, що складається з чорної, 
білої з патьоками плямам посередині зліва і рожевої плями в 
верхньому правому куті на біло-золотому тлі, сучасне полотно, акрил, 
200*150, 2010-ті рр.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  92243  
 

Дата реєстрації авторського права  20.09.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Світлична Юлія Валеріївна (Juliya Delani)  
 
Повне ім'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 "Spike"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Сучасна картина - абстрактна композиція, що складається з 
різнокольорових плям із бризками на світлому тлі, сучасне полотно, 
олія, 60*80, 2010-ті рр.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  92244  
 

Дата реєстрації авторського права  20.09.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Світлична Юлія Валеріївна (Juliya Delani)  
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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 "Sahara"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Сучасна картина - абстрактна композиція, що складається з жовтої, з 
червоними плямами, та строкатої площин, сучасне полотно, акрил, 
80*60 см, 2000-ні рр.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  92245  
 

Дата реєстрації авторського права  20.09.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Світлична Юлія Валеріївна (Juliya Delani)  
 
Повне ім'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 "Urbanisation"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Сучасна картина - абстрактна композиція, що складається з смуг та 
плям білого, жовтого, блакитного, синього, лілово-фіолетового та 
червоного кольорів на сірому тлі, сучасне полотно, акрил, 100*80 см, 
2000-ні рр.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  92246  
 

Дата реєстрації авторського права  20.09.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Музичний твір з текстом "9 сантиметрів"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Туристичний бойовик, пригоди української пари на Октоберфесті в 
Німеччині.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  92247  
 
Дата реєстрації авторського права  20.09.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гороховських Роман Юрійович (Romoza)  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Музичний твір з текстом "Не вернусь"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Молодому чоловіку здається, що він вже зрозумів цей світ, ніщо його 
вже не дивує, але він не може зрозуміти, для чого це все.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  92248  
 
Дата реєстрації авторського права  20.09.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гороховських Роман Юрійович (Romoza)  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Музичний твір з текстом "Два кусочка неба"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Чоловік і жінка намагаються замінити почуття матеріальними 
благами. Але немає щастя без любові.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  92249  
 
Дата реєстрації авторського права  20.09.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Найда Ілля 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)  Збірник пісень "Музичний альбом "Не зімкнути очей"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  92250  
 

Дата реєстрації авторського права  20.09.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Літературний сценарій "ХРОНИКИ DASEIN: ГАРЬ"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  92251  
 

Дата реєстрації авторського права  20.09.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Посилкіна Ольга Вікторівна, Мала Жанна Валентинівна, Бондарєва 
Ірина Василівна  

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

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

твору (творів)  Науковий твір "Методичні підходи до формування товарного 
асортименту в аптечних мережах на засадах категорійного 
менеджменту"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Посилкіна О. В. Методичні підходи до формування 
асортименту в аптечних мережах на засадах категорійного 
менеджменту: наук. - метод. рек. / О. В. Посилкіна, Ж. В. Мала,                   
І. В. Бондарєва. Х. : Вид-во НФаУ, 2019. - 24 с. 

 
Анотація   

У наукових методичних рекомендаціях розроблено алгоритм аналізу 
товарного асортименту в аптечних мережах різного розміру, який 
дозволив визначити головні фактори, які впливають на формування 
товарного асортименту в дрібних, середніх та великих аптечних 
мережах.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  92252  
 

Дата реєстрації авторського права  20.09.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лозинський Владлен Олегович, Лозинський Олег Євгенійович, 
Боднарчук Олег Романович  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
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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 "Оцінка запасів і ресурсів газу" ("ZapResGaz")  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма призначена для оцінки запасів або ресурсів вільного газу в 
надрах за геометричними, ємнісними, термобаричними та іншими 
параметрами продуктивного пласта та покладу об'ємним методом.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  92253  
 

Дата реєстрації авторського права  20.09.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Літературний письмовий твір "Абсорбційна паротурбінна установка, 
абсорбційний пароперегрівач та абсорбційний спосіб регенерації енергії 
паротурбінних установок" ("Абсорбційна паротурбінна установка")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Твір описує можливу схему побудови і роботи абсорбційної 
паротурбінної установки.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  92254  
 

Дата реєстрації авторського права  20.09.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сухомлинова 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)  Сценарій "Bortniansky International Competition" Сценарний план 
організації та проведення конкурсу, та в рамках конкурсу інших 
креативних проектів"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У сценарному плані організації та проведення міжнародного конкурсу 
"Bortniansky International Competition" описані суть конкурсу, його 
мета, етапи проведення конкурсу, послідовність дій при проведенні  
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міжнародного музичного конкурсу, категорії учасників конкурсу, 
оформлення приміщення.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  92255  
 

Дата реєстрації авторського права  20.09.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Науковий твір "Моделювання процесу адаптації фармацевтичного 
підприємства до змін зовнішнього середовища"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Пестун І. В. Моделювання процесу адаптації 
фармацевтичного підприємства до змін зовнішнього середовища: 
метод. рек. / І. В. Пестун, І. В. Бондарєва. - Х. : Вид-во НФаУ, 2010. - 24 с. 

 
Анотація   

У наукових методичних рекомендаціях розроблено алгоритм процесу 
адаптації фармацевтичного підприємства до змін зовнішнього 
середовища.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  92256  
 

Дата реєстрації авторського права  20.09.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Монографія "Розвиток особистих селянських господарств в умовах 
системних трансформацій аграрного сектору"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Кальченко Сергій Володимирович. Розвиток 
особистих селянських господарств в умовах системних трансформацій 
аграрного сектору: монографія / Кальченко С. В. - Мелітополь, 
Видавничо-поліграфічний центр "Люкс", 2014. - 408 с. 

 
Анотація   

Висвітлено теоретичні засади функціонування особистих селянських 
господарств та їх роль в розвитку аграрного сектору.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  92257  
 

Дата реєстрації авторського права  20.09.2019  
 



Авторське право і суміжні права. Бюлетень № 55, 2019 
 

75 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Богданцев Ярослав Сергійович (0482)  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Фотографічний твір з описом "Ніч квартирних розпродаж"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  92258  
 
Дата реєстрації авторського права  20.09.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Богданцев Ярослав Сергійович (0482)  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Літературний письмовий твір "Квартири для відпочинку та 

інвестицій"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  92259  
 
Дата реєстрації авторського права  20.09.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Богданцев Ярослав Сергійович (0482)  
 
Повне ім'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 "Квартира за ціною оренди"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  92260  
 
Дата реєстрації авторського права  20.09.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Богданцев Ярослав Сергійович (0482)  
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Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Літературний письмовий твір "Квартира у моря"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  92261  
 

Дата реєстрації авторського права  20.09.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Богданцев Ярослав Сергійович (0482)  
 
Повне ім'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 "Квартира з видом на море"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  92262  
 

Дата реєстрації авторського права  20.09.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Богданцев Ярослав Сергійович (0482)  
 
Повне ім'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 "Довга розстрочка на квартири"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  92263  
 

Дата реєстрації авторського права  20.09.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Богданцев Ярослав Сергійович (0482)  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
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Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Фотографічний твір з описом "Квартира для МАМИ"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  92264  
 

Дата реєстрації авторського права  20.09.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Богданцев Ярослав Сергійович (0482)  
 
Повне ім'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 "Найближчі квартири до моря"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  92265  
 

Дата реєстрації авторського права  20.09.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Богданцев Ярослав Сергійович (0482)  
 
Повне ім'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 "Море на нашій стороні"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  92266  
 

Дата реєстрації авторського права  20.09.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Богданцев Ярослав Сергійович (0482)  
 
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 "Життя на 1 лінії від моря"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  92267  
 

Дата реєстрації авторського права  20.09.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Богданцев Ярослав Сергійович (0482)  
 
Повне ім'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 "Морські світанки"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  92268  
 

Дата реєстрації авторського права  20.09.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Богданцев Ярослав Сергійович (0482)  
 
Повне ім'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 "Квартира за ціною оренди"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  92269  
 

Дата реєстрації авторського права  20.09.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Богданцев Ярослав Сергійович (0482)  
 
Повне ім'я або 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 "Гарантований вид на море"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  92270  
 

Дата реєстрації авторського права  20.09.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Богданцев Ярослав Сергійович (0482)  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Літературний письмовий твір "Квартири по супер-ціні"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  92271  
 

Дата реєстрації авторського права  20.09.2019  
 
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 "Роль региональной культуры в процессе языкового обучения 
младшего школьника"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Кон Е. А. Роль региональной культуры в процессе 
языкового обучения младшего школьника // Сучасні виклики 
професійної освіти: теорія і практика. Збірник наукових праць. - 2019. - 
№ 1. - С. 128-133. 

 
Анотація   

У статті розглядаються проблеми вивчення історії регіональної 
культури й доводиться важливість її вивчення для учнів початкових 
класів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  92272  
 

Дата реєстрації авторського права  20.09.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

твору (творів)  Стаття " Систематизация грамматического материала при обучении 
иностранных студентов русскому языку"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У статті розглядається проблема підвищення ефективності роботи з 
формування граматичної навички у студентів-іноземців, які вивчають 
практичний курс української/російської мови у ЗВО України.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  92273  
 
Дата реєстрації авторського права  20.09.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кон Олена Олександрівна, Сокаль Марія Анатоліївна, Ілясов 

Олександр Олександрович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Науковий твір "Робоча програма навчальної дисципліни ВС 09 

"Риторика"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Робоча програма навчальної дисципліни ВС 09 "Риторика" для 
здобувачів вищої освіти за першим (бакалаврським) рівнем освітньо-
професійної програми Психологія спеціальності 053 Психологія.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  92274  
 
Дата реєстрації авторського права  20.09.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кон Олена Олександрівна, Сокаль Марія Анатоліївна, Ілясов 

Олександр Олександрович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Науковий твір "Робоча програма навчальної дисципліни ПП 01 

"Вступ до спеціальності"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Науковий твір "Робоча програма навчальної дисципліни ПП 01 "Вступ 
до спеціальності" для здобувачів вищої освіти за першим (бакалаврським) 
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рівнем ОПП Середня освіта (Мова і література (російська)), Середня 
освіта (Мова і література (англійська)) спеціальність 014 Середня 
освіта (Мова і література (російська)).  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  92275  
 

Дата реєстрації авторського права  20.09.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Графічне зображення "Зображення знаку для товарів і послуг 
"KRYLOV"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Графічне зображення "Зображення знаку для товарів і послуг 
"KRYLOV" має малюнок футболки з крилами птиці та написом 
"KRYLOV".  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  92276  
 

Дата реєстрації авторського права  20.09.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Складений твір "Учнівський щоденник"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Складений твір "Учнівський щоденник" розроблений для учнів 
учбових закладів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  92277  
 

Дата реєстрації авторського права  20.09.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Підрозділ 5.2 колективної монографії "Актуальні питання сучасної 
економічної науки" "Витрати підприємства: теоретичний аспект та 
практичне значення"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Дорошенко А. П., Дорошенко О. О. 5.2 "Витрати 
підприємства: теоретичний аспект та практичне значення" колективної 
монографії "Актуальні питання сучасної економічної науки // 
Актуальні питання сучасної економічної науки. - 2018. - С. 186-193. 

 
Анотація   

У статті визначено основні підходи щодо класифікації витрат підприємства.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  92278  
 
Дата реєстрації авторського права  20.09.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дорошенко Ольга Олександрівна, Ястребов Юрій Юрійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Стаття "Визначення впливу бюджетної та фіскальної політики 

держави на ефективність фінансово-господарської діяльності 
підприємств"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: О. О. Дорошенко, Ю. Ю. Ястребов. Визначення 

впливу бюджетної та фіскальної політики держави на ефективність 
фінансово-господарської діяльності підприємств // Агросвіт. Науково- 
практичний журнал. - 2015. - № 21. - С. 59-61. 

 
Анотація   

Досліджено питання оцінки впливу державних заходів в сфері 
бюджетної та фіскальної політики на показники ділової активності, 
фінансової стійкості та ліквідності підприємств.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  92279  
 

Дата реєстрації авторського права  20.09.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дорогань-Писаренко Людмила Олександрівна, Дорошенко Андрій 
Петрович, Єгорова Олена Володимирівна  

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

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

твору (творів)  Стаття "Методические проблемы оценки инвестиционной 
привлекательности аграрных предприятий и их решение"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Л. А. Дорогань-Писаренко, А. П. Дорошенко,                    
Е. В. Егорова. Методические проблемы оценки инвестиционной 
привлекательности аграрных предприятий и их решение // Вестник 
Курганской ГСХА. - 2015. - № 1 (13). - С. 13-16. 

 
Анотація   

Обґрунтовано необхідність оцінки інвестиційної привабливості 
галузевих суб'єктів господарювання з урахуванням специфіки їх 
діяльності.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  92280  
 
Дата реєстрації авторського права  20.09.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Алєєв Анатолій Максимович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Креслення, збірник творів  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Збірник творів "Альбом креслень: конструкцій і деталей для 

створення генераторів, тепло-електрогенераторів, вітрогенераторів"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

В альбомі креслень представлені варіанти генераторів, тепло-
електрогенераторів, вітрогенераторів і генераторів з системою 
охолодження.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  92281  
 
Дата реєстрації авторського права  20.09.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Алєєв Анатолій Максимович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Креслення, збірник творів  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Збірник творів "Альбом креслень: конструкцій і деталей для 

створення магнітних підшипників Алєєва (МПА) або комбінованих 
електромагнітних підшипників Алєєва (КЕМПА)"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

В альбомі представлені варіанти магнітних підшипників Алєєва (МПА) 
і комбінованих електромагнітних підшипників Алєєва (КЕМПА).  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  92282  
 
Дата реєстрації авторського права  20.09.2019  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гринюк Оксана Іванівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Наукова стаття "Визначення суттєвості ідентифікованих 

ризикутворюючих факторів діяльності вітчизняних 
нафтогазовидобувних підприємств"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Гринюк О. І. Визначення суттєвості ідентифікованих 

ризикутворюючих факторів діяльності вітчизняних 
нафтогазовидобувних підприємств // Науковий вісник херсонського 
державного університету. - 2017. - № 26 (1). - С. 133-139. 

 
Анотація   

У статті обґрунтовано необхідність застосування процедур відсіювання 
факторів ризику, які несуттєво впливають на вихідний параметр 
моделі.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  92283  
 
Дата реєстрації авторського права  20.09.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Зоря Світлана Петрівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Стаття "Стан та особливості функціонування системи електронних 

платежів Національного банку України"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У статті досліджено теоретичні та методичні засади діяльності системи 
електронних платежів НБУ.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  92284  
 
Дата реєстрації авторського права  20.09.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Зоря Світлана Петрівна, Чумак Валентина Дмитрівна, Мисник Тетяна 

Григорівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Стаття "Особливості функціонування страхового ринку в Україні"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У статті досліджено тенденції та закономірності розвитку страхового 
ринку з метою ідентифікації основних факторів підвищення 
ефективності його функціонування.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  92285  
 
Дата реєстрації авторського права  20.09.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Зоря Світлана Петрівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Стаття "Особливості конкуренції на страховому ринку України"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Зоря С. П. Особливості конкуренції на страховому 

ринку України // Актуальні проблеми економіки. - 2016. - № 4 (178). -  
С. 274-279. 

 
Анотація   

У статті обґрунтовано сутність конкуренції як ключового чинника 
підвищення ефективності функціонування страхового ринку та якості 
страхових послуг.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  92286  
 
Дата реєстрації авторського права  20.09.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Зоря Світлана Петрівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Стаття "Перестрахування як ключова складова стабільного 

функціонування страхового ринку"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Зоря С. П. Перестрахування як ключова складова 

стабільного функціонування страхового ринку // Наукові праці 
полтавської державної аграрної академії. - 2016. - № 1 (12). - С. 180-186. 

 
Анотація   

У статті досліджено особливості становлення та розвитку інституту 
перестрахування в Україні.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  92287  
 

Дата реєстрації авторського права  20.09.2019  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Стаття "Теоретичні аспекти фінансового посередництва на грошовому 
ринку"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Зоря С. П. Теоретичні аспекти фінансового 
посередництва на грошовому ринку // Наукові праці полтавської 
державної аграрної академії. - 2015. - № 1 (10). - С. 147-153. 

 
Анотація   

У статті досліджено сутність та призначення фінансового 
посередництва на грошовому ринку.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  92288  
 

Дата реєстрації авторського права  20.09.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кільченко Алла Віленівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
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 електронних інформаційних систем 
відкритого доступу для планування наукових досліджень в галузі 
освіти"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Стаття присвячена актуальній проблемі планування та забезпечення 
ефективного менеджменту наукових досліджень за допомогою 
використання електронних інформаційних систем відкритого доступу в 
галузі педагогічних наук.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  92289  
 

Дата реєстрації авторського права  20.09.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кузьома Віталій Вікторович, Павлюк Світлана Іванівна, Волинська 
Олена Леонтинівна  

 
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 використання ресурсного потенціалу сільських 
територій: регіональний аспект"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У статті досліджено значення ресурсного потенціалу для соціально-
економічного розвитку сільських територій.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  92290  
 
Дата реєстрації авторського права  20.09.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кузьома Віталій Вікторович, Павлюк 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)  Стаття "Впровадження системи управління безпечністю харчових 

продуктів на основі концепції НАССР"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Результати проведеного дослідження свідчать, що протягом зазначеного 
періоду часу питання стандартизації, як явища взагалі, так і проблеми 
якості та безпеки продуктів харчування, знаходилися у центрі уваги.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  92291  
 
Дата реєстрації авторського права  20.09.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Червен Іван Іванович, Павлюк 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)  Стаття "Роль агрохолдизації у соціально-економічному розвитку 

сільських територій України"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У статті досліджено вплив агрохолдизації аграрного сектору України 
на соціально-економічний розвиток сільських територій.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  92292  
 
Дата реєстрації авторського права  20.09.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Червен Іван Іванович, Павлюк Світлана Іванівна  
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Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, ілюстрація  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Стаття "Важливі напрями і проблемні аспекти розвитку 

сільськогосподарської кооперації в Україні"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У статті розглянуто основні проблемні аспекти розвитку 
сільськогосподарської кооперації в сучасних умовах.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  92293  
 
Дата реєстрації авторського права  20.09.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Луговський Олександр Федорович, Яковець Інна Олександрівна, 

Литовченко Наталія Миколаївна, Прудиус Євгеній Вікторович, 
Борисова Маргарита Віталіївна, Харченко Олексій Сергійович, 
Червонопільський Сергій Валентинович  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Твір ужиткового мистецтва, похідний твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Твір ужиткового мистецтва "Тактильний посібник у вигляді макету 

мосту для проведення занять дітям із вадами зору з навчального 
предмету "Географія"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

На об'ємному макеті відтворені фрагменти мосту через річку та дамби.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  92294  
 
Дата реєстрації авторського права  20.09.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Луговський Олександр Федорович  
 
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 "SUBURBAN"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Твір являє собою макет транспортного засобу, виконаного в стилі 
"іронічна клаузура".  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  92295  
 

Дата реєстрації авторського права  20.09.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Щербаков Сергій Володимирович, Черевко Олена Олександрівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Імітаційна модель дозування сипких 
матеріалів у вертикальному тракті кисневого конвертера"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма являє собою імітаційну модель дозування сипких матеріалів 
у кисневий конвертер та може бути застосована як ознайомчий 
матеріал з технологічним процесом дозування шихти у вертикальному 
тракті кисневого конвертера, а також як тренувальна та/або навчальна 
для обслуговуючого персоналу.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  92296  
 

Дата реєстрації авторського права  20.09.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Білоусов Андрій 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 "Зображення логотипу "Story Water" 
("Story Water")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Малюнок "Зображення логотипу "Story Water" включає шрифтований 
напис "Story Water" і може використовуватися як логотип.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  92297  
 

Дата реєстрації авторського права  20.09.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Твір образотворчого мистецтва "Зображення логотипу "Water Service 
Planet" ("Water Service Planet")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Твір образотворчого мистецтва "Зображення логотипу "Water Service 
Planet" включає шрифтований напис "Water Service Planet" і може 
використовуватися як логотип.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  92298  
 
Дата реєстрації авторського права  20.09.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ніка Вєрнікова (псевдонім)  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір практичного характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Методичний посібник "Законы Вселенной. Трансформационный 

психологический тренинг с элементами игры"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  92299  
 
Дата реєстрації авторського права  20.09.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ніка Вєрнікова (псевдонім)  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір практичного характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Методичний посібник "От гусеницы к Бабочке. Метафорический 

трансформационный тренинг"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Верникова Ника "От гусеницы к бабочке. 

Метафорический трансформационный тренинг". Практическая 
психология. - Киев : "Самиздат", 2019. - 40 с. 

 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  92300  
 

Дата реєстрації авторського права  20.09.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Методичний посібник "Азбука женственности. Метафорический 
трансформационный тренинг"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Верникова Ника "Азбука женственности". 
Практическая психология. - Киев : "Самиздат", 2019 г., 52 с. 

 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  92301  
 

Дата реєстрації авторського права  20.09.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Методичний посібник "Зеркала. Метафорический 
трансформационный тренинг"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Вероника Ника "Зеркала. Готовый метафорический 
трансформационный тренинг". Практическая психология. - Киев : 
"Самиздат", 2018. - 36 с. 

 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  92302  
 

Дата реєстрації авторського права  20.09.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Стаття "Теоретичні аспекти цінової еластичності попиту"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У статті досліджено теоретичні аспекти еластичності попиту та 
визначено значення різних варіантів еластичності для учасників 
ринкових відносин.  
 

 



Авторське право і суміжні права. Бюлетень № 55, 2019 
 

92 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  92303  
 

Дата реєстрації авторського права  20.09.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дорошенко Андрій Петрович, Дорошенко Ольга Олександрівна, 
Гуркаєва 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 "Теоретико-методичні підходи до обґрунтування методів 
оптимізації структури капіталу підприємств"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Досліджено теоретичні підходи до управління процесом формування 
капіталу на підприємстві.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  92304  
 

Дата реєстрації авторського права  20.09.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Стаття "Державний борг України: сутність та методи управління"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Дорошенко О. О. Державний борг України: сутність 
та методи управління // Інвестиції: практика та досвід. - 2014. - № 20. - 
С. 14-18. 

 
Анотація   

Охарактеризовано існуючі тенденції обсягів та структури державного 
боргу України.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  92305  
 

Дата реєстрації авторського права  20.09.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дорошенко Андрій Петрович (Doroshenko A.), Дорошенко Ольга 
Олександрівна (Doroshenko O.)  

 
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 "Прогнозування показників зведеного бюджету України на 
основі коефіцієнта еластичності"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Doroshenko A. Doroshenko O. Прогнозування 
показників зведеного бюджету України на основі коефіцієнта 
еластичності // Promising problems of economics and management. - 2015. -  
С. 223-229. 

 
 
Анотація   

У статті проаналізовано динаміку абсолютних та відносних показників 
дохідної частини зведеного та Державного бюджету України.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  92306  
 
Дата реєстрації авторського права  20.09.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Топольницька Тетяна 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)  Літературний письмовий твір наукового характеру "Концептуальні 

положення удосконалення регулювання зовнішньоекономічної 
діяльності підприємств цементної галузі"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Топольницька Т. Б. Концептуальні положення 

удосконалення регулювання зовнішньоекономічної діяльності 
підприємств цементної галузі / Електронний науково-практичний 
журнал "Інфраструктура ринку". - 2019. - № 30. - С. 84-91. 

 
Анотація   

З концепцій зовнішньоекономічної політики, положень інституційної 
теорії та концепцій правового регулювання господарської діяльності у 
статті запропоновані шляхи аналітичного забезпечення прийняття 
регуляторних рішень та напрямів удосконалення механізму 
регулювання зовнішньоекономічної діяльності підприємств цементної 
галузі України. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  92307  
 
Дата реєстрації авторського права  20.09.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Донченко Лариса Михайлівна, Іванова Валентина Михайлівна, Непша 

Олександр Вікторович, Сапун Тетяна Олександрівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Наукова стаття "Роль і місце виробничої практики в професійному 

становленні майбутніх учителів географії"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Донченко Л. М., Іванова В. М., Непша О. В., Сапун Т. О. 
Роль і місце виробничої практики в професійному становленні 
майбутніх учителів географії // Інноваційна педагогіка. - 2019. - Випуск 11. - 
С. 126-130. 

 
Анотація   

У статті розглянуто роль і місце виробничої (педагогічної) практики у 
формуванні професійних якостей майбутніх учителів географії 
загальноосвітніх навчальних закладів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  92308  
 
Дата реєстрації авторського права  20.09.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бриндіков Юрій Леонідович  
 
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 "Сутність характеристики тренінгу для військовослужбовців - 

учасників бойових дій"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У статті представлено наукові підходи до визначення сутності тренінгу, 
який доцільно проводити з військовослужбовцями, які брали участь у 
військових діях.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  92309  
 
Дата реєстрації авторського права  20.09.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бриндіков Юрій Леонідович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір учбово-практичного характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Стаття "Мультидисциплінарний підхід у реабілітації 

військовослужбовців - учасників бойових дій"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  92310  
 

Дата реєстрації авторського права  20.09.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Стаття "Загальнонаукові аспекти розробки системи комплексної 
реабілітації військовослужбовців Збройних Сил України учасників 
бойових дій"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У статті окреслено загальнонаукові аспекти розробки системи комплексної 
реабілітації військовослужбовців ЗСУ учасників бойових дій.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  92311  
 
Дата реєстрації авторського права  20.09.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бриндіков Юрій Леонідович  
 
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 "Інноваційні тренінгові методи й техніки у процесі здійснення 

реабілітації комбатантів"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У статті представлено наукові підходи до визначення сутності тренінгу, 
який доцільно проводити з комбатантами, що брали участь у бойових 
діях.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  92312  
 
Дата реєстрації авторського права  20.09.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бриндіков Юрій Леонідович  
 
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 "Методологічні підходи до моделювання системи організації 

комплексної реабілітації військовослужбовців учасників бойових дій"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У статті здійснено аналіз сучасної психолого-педагогічної літератури та 
розкрито зміст понять "система", "модель". 
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Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  92313  
 
Дата реєстрації авторського права  20.09.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Набока Руслан Миколайович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Стаття "Використання логістичних центрів як аспект підвищення 

ефективності управління аграрними підприємствами"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  92314  
 
Дата реєстрації авторського права  20.09.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Набока Руслан Миколайович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Стаття "Проблеми та перспективи розвитку сучасної транспортної 

логістики в Україні"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  92315  
 
Дата реєстрації авторського права  20.09.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Богданова Ольга Федорівна, Кузьміна Тетяна Олегівна, Бабіч 

Світлана Степанівна, Коб'яков Сергій Михайлович, Тіхосова Ганна 
Анатоліївна  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Підручник "Стандартизація і сертифікація продукції легкої 

промисловості"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  92316  
 

Дата реєстрації авторського права  20.09.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Зеленська Людмила Дмитрівна, Балацинова Алла Дмитрівна, Башкір 
Ольга Іванівна, Васильєва Світлана Олександрівна, Кін Олена 
Миколаївна, Собченко Тетяна Миколаївна, Твердохліб Тетяна 
Сергіївна, Вакуленко 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)  Книга "Кафедра загальної педагогіки та педагогіки вищої школи: 
минуле і сучасність (До 165-річчя від дня заснування)"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Кафедра загальної педагогіки та педагогіки вищої 
школи: минуле і сучасність  / [Л. Д. Зеленська, О. І. Башкір, С. О. Василь-
єва та інш. ; за заг. ред. С. Т. Золотухіної]. - Х. : Вид-во ТОВ "Щедра 
садиба плюс", 2015. - 156 с. 

 
Анотація   

У науково-інформаційному виданні висвітлюються віхи становлення й 
розвитку Харківського національного педагогічного університету імені 
Г. С. Сковороди, місце й роль кафедри загальної педагогіки та 
педагогіки вищої школи в його структурі.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  92317  
 

Дата реєстрації авторського права  20.09.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Монографія "Розвиток професійного статусу вчителя: теорія та 
історія"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Васильєва С. О. Розвиток професійного статусу 
вчителя: теорія та історія. Монографія. - Харків : видавництво 
"Планета-Принт", 2015. - 356 с. 

 
Анотація   

У монографії на основі вивчення широкої джерельної бази здійснено 
ретроспективний аналіз розвитку професійного статусу вчителів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  92318  
 

Дата реєстрації авторського права  20.09.2019  
 



Авторське право і суміжні права. Бюлетень № 55, 2019 
 

98 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

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

Комп'ютерна програма вирішує задачі проектування нестандартних та 
іноваційних виробів з урахуванням впливу внутрішнього і зовнішнього 
середовища.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  92319  
 

Дата реєстрації авторського права  20.09.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сіренко Наталя Миколаївна (Natalia Sirenko), Прокопенко Наталія 
Семенівна (Natalia Prokopenko), Полторак Анастасія Сергіївна 
(Poltorak Anastasiya), Мельник Ольга Іванівна (Olha Melnik), Трусевич 
Ірина Сергіївна (Trusevich Irina)  

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

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

твору (творів)  Стаття "Behavioral approach to monitoring the financial security of state"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  92320  
 

Дата реєстрації авторського права  20.09.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Биба Володимир Васильович, Міняйленко Інна Валентинівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Стаття "Моделювання просторового розвитку добувної промисловості 
Полтавського регіону"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Биба В. В., Міняйленко І. В. Моделювання 
просторового розвитку добувної промисловості Полтавського регіону // 
Актуальні проблеми економіки. - 2016. - № 11 (185). - С. 222-230. 
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Анотація   
Досліджено теоретичні та практичні аспекти моделювання розвитку 
підприємств добувної промисловості.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  92321  
 

Дата реєстрації авторського права  20.09.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Чевганова Віра Яківна, Міняйленко Інна Валентинівна, Кривошей 
Вікторія Олександрівна  

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

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

твору (творів)  Стаття "Методичні аспекти оцінювання інвестиційного клімату для 
забезпечення ефективного планування просторового розвитку регіонів 
України"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Чевганова В. Я., Міняйленко І. В., Кривошей В. О. 
Методичні аспекти оцінювання інвестиційного клімату для 
забезпечення ефективного клімату для забезпечення ефективного 
планування просторового розвитку регіонів України // Інвестиції: 
практика і досвід. - 2014. - № 9. - С. 126-131. 

 
Анотація   

Розроблено методику оцінювання інвестиційного клімату регіонів 
України.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  92322  
 

Дата реєстрації авторського права  20.09.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бабій Валентин Степанович  
 
Повне ім'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 описом "ВИК стори. VIK story"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

В роботі розглядається твір образотворчого мистецтва, який 
складається з графічної та текстової форми, що використовується для 
позначення трикотажних виробів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  92323  
 

Дата реєстрації авторського права  20.09.2019  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Збірка пісень "Архив 577 Боев (2019)"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  92324  
 

Дата реєстрації авторського права  20.09.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ларін Віталій Юрійович, Ларіна Катерина Юріївна, Пількевич Юлія 
Георгіївна, Розорінов Георгій Миколайович, Чичикало Ніна Іванівна, 
Федоров Євген Євгенович  

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

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

твору (творів)  Літературний письмовий твір наукового характеру "Анализ 
известных физических основ электроники"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

В творі надано аналітичну інтерпретацію існуючих положень про 
фізико-хімічну будову речовин з точки зору їх поведінки по 
відношенню до електричного струму.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  92325  
 

Дата реєстрації авторського права  20.09.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ларін Віталій Юрійович, Ларіна Катерина Юріївна, Пількевич Юлія 
Георгіївна, Розорінов Георгій Миколайович, Чичикало Ніна 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 "Метод 
биометрической идентификации человека"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   
В творі запропоновано метод біометричної ідентифікації людини, 
оснований на застосуванні генетичного нейронечіткого алгоритму, в 
комбінації із схованими марковськими моделями, розпізнавання 
візуальних та аудіовербальних ознак індивідуума.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  92326  
 
Дата реєстрації авторського права  20.09.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ларін Віталій Юрійович, Ларіна Катерина Юріївна, Пількевич Юлія 

Георгіївна, Розорінов Георгій Миколайович, Чичикало Ніна Іванівна, 
Федоров Євген Євгенович  

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

интерпретация теоретических основ построения ферри- и ферромагнитных 
первичных преобразователей"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

В творі надано дослідження теоретичних трактувань магнетизму 
елементарних частинок, розглянуто магнітний стан речовин для 
побудови феромагнітних первинних перетворювачів, досліджено способи 
збільшення лінійного діапазону феромагнітних перетворювачів, розглянуто 
теоретичні засади феромагнітного та феримагнітного резонансів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  92327  
 
Дата реєстрації авторського права  20.09.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ларін Віталій Юрійович, Ларіна Катерина Юріївна, Пількевич Юлія 

Георгіївна, Розорінов Георгій Миколайович, Чичикало Ніна Іванівна, 
Федоров Євген Євгенович  

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

живого организма. Некоторые методы инструментальной 
нормализации параметров жизнедеятельности"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

В творі розглянуто методики дії на біологічно активні точки організму 
людини за допомогою пристроїв електростимуляції та надано 
структурні та принципові рішення деяких електростимуляторів.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  92328  
 
Дата реєстрації авторського права  20.09.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ларін Віталій Юрійович, Ларіна Катерина Юріївна, Пількевич Юлія 

Георгіївна, Розорінов Георгій Миколайович, Чичикало Ніна Іванівна, 
Федоров Євген Євгенович  

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

средства построения приборов и систем для обнаружения вида  
вещества с помощью резонансных явлений"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У творі розкрито сутність ядерних резонансних явищ та принципи 
реєстрації ЯМР, наведено експериментальні дані експериментальних 
спостережень ЯКР.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  92329  
 

Дата реєстрації авторського права  20.09.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ларін Віталій Юрійович, Ларіна Катерина Юріївна, Пількевич Юлія 
Георгіївна, Розорінов Георгій Миколайович, Чичикало Ніна Іванівна, 
Федоров Євген Євгенович  

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

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

твору (творів)  Літературний письмовий твір наукового характеру "Концепции 
адаптивной фильтрации и моделирование фильтров"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Наведені результати імітаційного моделювання спроектованих моделей 
фільтрів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  92330  
 

Дата реєстрації авторського права  20.09.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Соколовська Катерина Шиківна, Арпа Вільгельм Бартоломійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
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Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Книга "ЕУЛАЙФ" как все начиналось..."   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

В книзі лідери "Еулайф Груп" в Україні діляться своїм досвідом в 
бізнесі фінансового консалтингу та спогадами про те, як все 
починалося.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  92331  
 
Дата реєстрації авторського права  20.09.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Савіна Галина Григорівна, Тюхтенко Наталія Анатоліївна, Савін 

Станіслав Юрійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Стаття "Циклічний характер формування соціальних стратегій 

активізації трудової діяльності персоналу підприємств у середовищі 
взаємодії"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  92332  
 
Дата реєстрації авторського права  23.09.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шейко Олександр Іванович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Музичний твір з текстом "Не поспішай"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  92333  
 

Дата реєстрації авторського права  23.09.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шейко Олександр Іванович  
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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 "Ой заспівай соловейко"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  92334  
 

Дата реєстрації авторського права  23.09.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ткачук Володимир Григорович, Бекетова Галина Володимирівна, 
Войтовська 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)  Підручник "Морфофункціональні та медико-біологічні основи 
фізичного виховання і спорту"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Підручник є новим інформативним виданням, у якому надана сучасна 
інформація, вивчення якої передбачене навчальними планами та 
програмами МОН України.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  92335  
 

Дата реєстрації авторського права  23.09.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Романюк Олександр Никифорович, Павлов Сергій Володимирович, 
Тимчик Сергій Васильович, Нечипорук Микола Леонідович  

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

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

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Програма для аналізу відповідності вікових 
змін розвитку людини встановленим нормам з використанням 
морфінгу зображень"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Згідно з програмою використовується тривимірна модель початкового 
стану голови людини, а також його кінцеве зображення, яке відповідає  
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рекомендованим нормативним значенням. Проводиться морфінг між 
початковим та кінцевим зображеннями.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  92336  
 

Дата реєстрації авторського права  23.09.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Романюк Олександр Никифорович, Павлов Сергій Володимирович, 
Нечипорук Микола Леонідович  

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

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

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Програма для краніометричних вимірювань 
голови людини"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Наявні краніометричні прилади у переважній більшості мають 
контактний метод отримання даних, що створює незручності пацієнту, 
вимагає великий проміжок часу досліджень (вимірювань). При цьому 
точність вимірювань є невисокою. Запропонована комп'ютерна 
програма дозволяє визначити розміри анатомічних ділянок обличчя та 
голови людини з використанням тривимірної моделі голови людини. В 
програмі реалізовано безконтактний метод визначення розмірів з 
високою точністю. Є можливість вимірів криволінійних ділянок 
обличчя людини між виділеною початковою та кінцевою точками 
ділянки обличчя.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  92337  
 

Дата реєстрації авторського права  23.09.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Графічне зображення "Логотип "Dr.Hunger"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  92338  
 

Дата реєстрації авторського права  23.09.2019  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шиян Роман Богданович, Софій Наталія Зіновіївна, Онопрієнко 
Оксана Володимирівна, Найда Юлія Михайлівна, Пристінська Марина 
Сергіївна, Большакова Інна Олексіївна  

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

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

твору (творів)  Навчально-методичний посібник "Нова українська школа: порадник 
для вчителя"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Навчально-методичний посібник містить матеріали та практичні 
завдання, які допоможуть учителям створювати освітнє середовище, 
забезпечити різні форми інтегрованого навчання, залучати до 
педагогічної взаємодії родини дітей, інших партнерів, оцінити власну 
практику в контексті освітніх новацій, здійснювати моніторинг 
розвитку учнів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  92339  
 

Дата реєстрації авторського права  23.09.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Овчарук Оксана Василівна, Пужайчереда Лариса Миколаївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  "Основи споживчих знань. Споживча етика" посібник серії "Шкільна 
бібліотека" для 5-6 класів закладів загальної середньої освіти   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Книга для читання для учнів 5-6 класів може бути використана для 
підсилення складових навчально-методичних матеріалів з основ 
споживчих знань, фінансової грамотності та підприємливості.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  92340  
 

Дата реєстрації авторського права  23.09.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Твір образотворчого мистецтва "Авторська збірка варіацій логотипів 
для зовнішнього та внутрішнього оздоблення ресторану "GOSTI"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Твір образотворчого мистецтва "Авторська збірка варіацій логотипів 
для зовнішнього та внутрішнього оздоблення ресторану "GOSTI" 
містить різні варіації логотипів, які використовуються для             
візуального оздоблення ресторану та можуть бути використані               
будь-яким способом саме для популяризації закладу і сприяння його 
упізнаваності.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  92341  
 

Дата реєстрації авторського права  23.09.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Олена Ланда (псевдонім), Вікторія Лама (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 сценарій "Троянский конь для Елены"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  92342  
 

Дата реєстрації авторського права  23.09.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гончарова Світлана 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)  Твір образотворчого мистецтва "Малюнок "Воспитание без 
страдания"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Твір образотворчого мистецтва "Малюнок "Воспитание без 
страдания" представлений зображенням трьох пазлів (у верхньому 
праворуч та нижньому ліворуч знаходяться зображення двох смайлів 
та у верхньому ліворуч - сердечко). Праворуч знизу знаходиться 
словосполучення "Воспитание без страдания", котре виконане 
літерами однакового розміру кирилицею.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  92343  
 
Дата реєстрації авторського права  23.09.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Котикова Олена Іванівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Науковий твір "Державне регулювання економіки та економічна 

політика"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Методичні вказівки призначені для семінарських та практичних 
занять у студентських групах під керівництвом викладача та 
самостійної (індивідуальної) роботи студентів. Окремі завдання за 
вказівкою викладача студенти можуть виконувати поза навчальною 
аудиторією з наступною перевіркою правильності розв'язків задач на 
практичних заняттях.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  92344  
 
Дата реєстрації авторського права  23.09.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Котикова Олена Іванівна, Бабич 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 "Economic Impact of Food Loss and Waste"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  92345  
 
Дата реєстрації авторського права  23.09.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Котикова Олена Іванівна, Бабич 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 "Limitations in availability of food in Ukraine as a result of 

loss and waste"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  92346  
 
Дата реєстрації авторського права  23.09.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Манукян Арман Андранікович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Текст до пісні "Играй гитара (для друзей)"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  92347  
 
Дата реєстрації авторського права  23.09.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Манукян Арман Андранікович (Арман-Арут)  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Текст до пісні "Карусель (Жизнь прошла)" ("Карусель")  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  92348  
 
Дата реєстрації авторського права  23.09.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Горанська 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 "Своєрідність художнього портрету в прозі І. Франка 1890-х 

років"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Горанська Т. В. Своєрідність художнього портрету в 

прозі І. Франка 1890-х років // Проблеми сучасного літературознавства :  
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                                                            зб. наук. пр. / Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова. - Одеса : Астропринт, 
2017. - С. 60-69. 

 
Анотація   

У статті проаналізовано своєрідність художнього портрету у прозових 
творах І. Франка 90-х років: "Для домашнього огнища", "Основи 
суспільності", "Перехресні стежки". У дослідженні  також йдеться про 
еволюцію художнього портрету, що відбулась у реалістичній літературі 
ХІХ ст., починаючи із творів О. де Бальзака та закінчуючи романами 
Л. Толстого.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  92349  
 

Дата реєстрації авторського права  23.09.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Горанська 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 "Шекспірівські мотиви у романі І. Франка "Основи 
суспільності"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Горанська Т. В. Шекспірівські мотиви у романі І. 
Франка "Основи суспільності" // Проблеми сучасного 
літературознавства : зб. наук. пр. / Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова. - 
Одеса : Астропринт, 2014. - С. 364-370. 

 
Анотація   

У статті досліджуються шекспірівські мотиви у романі І. Франка 
"Основи суспільності", зосереджується увага на художній спорідненості 
образів головної героїні роману І. Франка Олімпії Торської та леді 
Макбет з однойменної традегії В. Шекспіра.   
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  92350  
 

Дата реєстрації авторського права  23.09.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Літературний письмовий твір учбово-практичного характеру 
"Учебно-методическое пособие "Семейный театр как метод 
психокоррекции коммуникаций в структуре "ребенок-родитель", 
семьи и общества"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   
Цей матеріал допоможе читачеві-педагогу, психологу, клінічному 
психологу, батькам і будь-якій людині, що займається або цікавиться 
питаннями соціалізації, психокорекції, арт-терапії, психодрами в 
контексті формування особистості, застосовувати методи арт-терапії, 
зокрема театральної психотерапії, не тільки у себе на роботі, а й в родині.   
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  92351  
 

Дата реєстрації авторського права  23.09.2019  
 
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 "Достали!.. Историческое  эссе. Поэма"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Гоман О. Г. Достали!..  Историческое  эссе:  поэма.  -  
Днепропетровск : Издательско-творческий центр "Гамалія", 2009. - 640 с. 

 
Анотація   

Книга є публіцистично-історичним есе, написаним в іронічно-жартівливому 
дусі віршованою формою російською та українською мовами.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  92352  
 

Дата реєстрації авторського права  23.09.2019  
 
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 "Последнее сказанье..."   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Гоман О. Г. Последнее сказанье... : стихи, проза. - 
Днепропетровск : Издательско-творческий центр "Гамалія", 2010. - 376 с. 

 
Анотація   

Книга містить вірші автора російською та українською мовами, 
написані з різних приводів. Сюди ввійшли як безвідносні вірші, так і 
традиційні для автора ювілейні оди. Крім того, автор спробував свої 
сили на "гусарську тематику" та "псевдокозацьку романтику". Решта - 
дріб'язок: епіграми, привітальні адреси, незначна епістолярка.   
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  92353  
 

Дата реєстрації авторського права  23.09.2019  
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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 "Кантата о Сталине. Эпопея. В трех томах"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Книга присвячена особистості Сталіна - найбільш значній політичній 
фігурі ХХ століття; полководцю, під керівництвом якого була 
досягнута грандіозна Перемога у Другій світовій війні. "Кантата о 
Сталине. Эпопея. Том первый: Вождь"; 
"Кантата о Сталине. Эпопея. Том второй: Полководец"; "Кантата о 
Сталине. Эпопея. Том третий: Наследнички".  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  92354  
 

Дата реєстрації авторського права  23.09.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лохвицька Любов Василівна, Михайленко Оксана Василівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Навчальний посібник "Добрі поради на щодень. Навчально-
методичний комплект ілюстративно-розвивального матеріалу                    
з морального виховання дітей старшого дошкільного віку:                           
8 сюжетних картин "Віночок чеснот для дитини" та методичні 
рекомендації"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Лохвицька Л. В. Добрі поради на щодень : навч.-
метод. комплект іл.-розвивал. матеріалу з морального виховання дітей 
ст. дошк. віку: 8 сюжет. картин "Віночок чеснот для дитини" та метод. рек. / 
Любов Лохвицька, Оксана Михайленко. - Київ : Генеза, 2019. -                   
8 картин + метод. рек. (136 с.). - (Серія "Помічник вихователя").  

 
Анотація   

Комплект складається з 8 картин ("Віночок чеснот для дитини") та 
методичних рекомендацій, що вміщують добірку літературних творів, 
різних видів розвивальної роботи морального змісту про головні 
чесноти.   
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  92355  
 
Дата реєстрації авторського права  23.09.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Носенко Юрій Михайлович  
 



Авторське право і суміжні права. Бюлетень № 55, 2019 
 

113 

Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір (поезія), складений твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Збірник поезії "Пісні мого серця"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Збірник поезії "Пісні мого серця" представлений у вигляді віршів, 
темою яких є високі людські почуття та філософські роздуми. Окремим 
блоком у збірку ввійшли афоризми.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  92356  
 
Дата реєстрації авторського права  23.09.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кононенко Антон Сергійович, Немерюк Павло Андрійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Сценарій-ідея "Снігфест" ("Snegfest" - молодіжний фестиваль 

спортивного, активного та музичного відпочинку")   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

"Снігфест" - молодіжний фестиваль спортивного, активного та 
музичного відпочинку.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  92357  
 
Дата реєстрації авторського права  23.09.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Смирнова Богдана Ростиславівна  
 
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 "Куди б ти не пішла" ("КБТНП")  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Синопсис: 2015. Яна - українська експатка, молода професіоналка 
віком під 30 років, мешкає у Нью-Йорку. Вона повертається на канікули до 
неговіркової сім'ї у рідному місті Чернівці. Але сім'ю змінила війна, і 
тепер Яна повинна іще раз зважити, де вона хоче жити і з ким.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  92358  
 
Дата реєстрації авторського права  23.09.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Жидкова Марія Анатоліївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Твір образотворчого мистецтва "Збірник логотипів "Goodnight"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Твір образотворчого мистецтва "Збірник логотипів "Goodnight" являє 
собою набір із трьох логотипів, що використовується для розважальних 
вечірних програм "Good night club" та  "Good night show". Перший 
логотип складається із зображення чотирьох вовків, які співають в 
мікрофон, під світлом проектора, із зірками над ними; другий логотип 
складається із зображення місяця, на якому виє вовк та словесної 
частини "Good night", логотип розташовується на градієнтному фоні 
темно-синього кольору; третій логотип складається із чорно-білого 
зображення вовка, який співає в мікрофон, під зоряним небом з місяцем.    
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  92359  
 
Дата реєстрації авторського права  23.09.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Анонімно, Анонімно, Анонімно, Анонімно  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "ІММО" 
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Комп'ютерна програма "Программное обеспечение RBT/RFT 

платформа" ("RBT/RFT платформа")  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Комп'ютерна програма "Программное обеспечение RBT/RFT 
платформа" - це програмний комплекс, що дозволяє замінити 
стандартні гудки на мелодії або інші голосові вітання, як при вхідних, 
так і при вихідних дзвінках.   
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  92360  
 

Дата реєстрації авторського права  23.09.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Демченко Євген Якович  
 
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 оптимального управління програмами 
розвитку озброєння та військової техніки на основі методу динамічного 
програмування (принципу оптимальності Беллмана)"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Обґрунтовано можливість застосування методів теорії оптимізації і 
динамічного математичного програмування для створення системи 
оптимального управління реалізацією програм розвитку озброєння та 
військової техніки.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  92361  
 
Дата реєстрації авторського права  23.09.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Войтович Людмила Федорівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Музичний твір з текстом "Барвінок ясноокий"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Твір про Батьківщину, що закликає до єднання та щасливого життя.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  92362  
 
Дата реєстрації авторського права  23.09.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Войтович Людмила Федорівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Музичний твір з текстом "Вітання"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Пісня-вітання з Карпатами та Прикарпаттям.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  92363  
 

Дата реєстрації авторського права  23.09.2019  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Літературний письмовий твір "Методичні рекомендації до організації 
та проведення Міжнародного форуму "Креативні індустрії. Українська 
модель"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  92364  
 
Дата реєстрації авторського права  23.09.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Захаревич Михайло Васильович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Монографія "Національний академічний драматичний театр ім. Івана 

Франка. Динаміка соціокультурних перетворень 1920-2001 років"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Захаревич М. В. Національний академічний драматичний 

театр ім. Івана Франка. Динаміка соціокультурних перетворень 1920-
2001 років : монографія / Михайло Захаревич. - Київ : Зерно, 2016. - 368 с. : іл. 

 
Анотація   

У монографії, на раніше неоприлюднених документах, матеріалах і 
прикладах, комплексно досліджено тернистий шлях франківської 
сцени: реставровано біографію першої сцени України; розглянуто 
історію політичного тиску тоталітаризму на мистецтво й водночас 
внутрішнього протиборства театру. Окремий розділ монографії 
присвячено постаті Сергія Данченка і новому етапу існування колективу.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  92365  
 

Дата реєстрації авторського права  23.09.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Захаревич Михайло 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)  Літературно-художнє видання "Щоденники директора театру"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Захаревич М. Щоденники директора театру / 
Михайло Захаревич. - Київ : ПЕНМЕН, 2019. - 216 с.: іл. 

 
Анотація   

Ця книжка народилася із щоденникових записів, пов'язаних із роботою 
автора на посаді генерального директора Національного театру ім. 
Івана Франка. Спочатку, день за днем, у цьому щоденнику фіксувалась 
поточна робота театру: нові вистави, гастролі, зміни у репертуарному й 
творчому складі, ювілеї, зустрічі, прощання. Згодом, з відстані часу, 
події осмислювалися краще та виливалися у статті й інтерв'ю, в яких 
фіксувалося найважливіше у діяльності театру.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  92366  
 
Дата реєстрації авторського права  23.09.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Чабан Василь Йосипович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Науковий твір "Релятивістська кооперативна маса"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

На додаток до статичної і диференціальної релятивістських мас одержано 
третю масу, названу кооперативною (ко-масою), однозначно пов'язану 
з першими двома і окремо з масою спокою через радикал Лоренца. 
Показано, що кінетична енергія є енергією профіциту (приросту) 
релятивістської статичної маси, а кінетична ко-енергія є енергією 
дефіциту (спаду) релятивістської ко-маси.    
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  92367  
 
Дата реєстрації авторського права  23.09.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Джусь Ярослав Анатолійович, Боровець Оксана Олександрівна, 

Захарова Олена Андріївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Літературний письмовий твір "Сценарій фестивалю сучасної бандури 

Bandura Music Days" ("Bandura Music Days")  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Сценарій фестивалю сучасної бандури Bandura Music Days, який з 2018 
року відбувається щорічно у жовтні (обов'язково включаючи третю 
суботу жовтня).  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  92368  
 
Дата реєстрації авторського права  23.09.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Juliya Delani (псевдонім)  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Картина "Attraction"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Сучасна картина - абстрактна композиція, що складається з блакитних 
та червоних плям на білому рельєфному тлі; сучасне полотно, акрил; 
90×90; 2010-ті рр.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  92369  
 
Дата реєстрації авторського права  23.09.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Juliya Delani (псевдонім)  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Картина "Bellagio"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Сучасна картина - абстрактна композиція, що складається з плямистої 
площини, блакитно-синьо-зеленого кольору; сучасне полотно, акрил; 
90×90; 2010-ті рр.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  92370  
 

Дата реєстрації авторського права  23.09.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Картина "Rock"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   
Сучасна картина - абстрактна композиція, що складається з золотих, 
синіх, зелених, чорних плям і чорних ниткоподібних ліній; сучасне 
полотно, акрил; 80×80; 2010-ті рр.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  92371  
 
Дата реєстрації авторського права  23.09.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Juliya Delani (псевдонім)  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Картина "Red Lotus"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Сучасна картина - абстрактна композиція, що складається з білих, 
червоних та темно-синіх плям із розводами; сучасне полотно, акрил; 
80×80; 2010-ті рр.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  92372  
 
Дата реєстрації авторського права  23.09.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Juliya Delani (псевдонім)  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Картина "Pure"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Сучасна картина - абстрактна композиція, що складається з білих, 
сірих, червоних горизонтальних і вертикальних ліній та з сірих, 
червоних і білих точок на темно-сірому тлі; сучасне полотно, акрил; 
200×150; 2010-ті рр.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  92373  
 

Дата реєстрації авторського права  23.09.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Juliya Delani (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 "Tropical Wood"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Сучасна картина - абстрактна композиція, що складається з жовто-
червоних, чорних та зелених плям на синьо-блакитному тлі; сучасне 
полотно, акрил; 120×100; 2010-ті рр.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  92374  
 
Дата реєстрації авторського права  23.09.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Juliya Delani (псевдонім)  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Картина "Rome"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Сучасна картина - абстрактна композиція, що складається з жовто-
зелених та рожево-червоних плям на чорно-синьому тлі; сучасне 
полотно, акрил; 100×100; 2010-ті рр.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  92375  
 
Дата реєстрації авторського права  23.09.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Juliya Delani (псевдонім)  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Картина "Alps"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Сучасна картина - абстрактна композиція, що складається з                   
темної плями на світлому сірому тлі; сучасне полотно, акрил; 120×100; 
2010-ті рр.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  92376  
 
Дата реєстрації авторського права  23.09.2019  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Juliya Delani (псевдонім)  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Картина "Africa"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Сучасна картина - абстрактна композиція, що складається з чорних, 
жовтих, темно-червоних, зелених плям на помаранчевому тлі; сучасне 
полотно, акрил; 50×100; 2010-ті рр.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  92377  
 
Дата реєстрації авторського права  23.09.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Juliya Delani (псевдонім)  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Картина "Birches"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Сучасна картина - абстрактна композиція, що складається з 
блакитних, білих, чорних, синіх, бежевих, сірих точок і стікаючих білих, 
чорних, золотих, сірих, срібних ліній по всьому полотну; сучасне 
полотно, акрил; 120×100; 2010-ті рр.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  92378  
 
Дата реєстрації авторського права  23.09.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Juliya Delani (псевдонім)  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Картина "6"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Сучасна картина - абстрактна композиція, що складається з   
салатових, помаранчевих, зелених, жовтих, чорних, червоних,      
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жовтих змієподібних ліній на зеленому тлі; сучасне полотно, акрил; 
80×80; 2010-ті рр.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  92379  
 

Дата реєстрації авторського права  23.09.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Картина "9"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Сучасна картина - абстрактна композиція, що складається з 
блакитних, синіх, чорних, червоних, жовтих, рожевих змієподібних 
ліній на синьому тлі; сучасне полотно, акрил; 120×100; 2010-ті рр.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  92380  
 

Дата реєстрації авторського права  23.09.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Картина "Line"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Сучасна картина - абстрактна композиція, що складається з чорних, 
золотих, білих плям та стікаючих ліній в верхньому лівому куті; 
сучасне полотно, акрил; 200×160; 2010-ті рр.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  92381  
 

Дата реєстрації авторського права  23.09.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Картина "Love"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Сучасна картина - абстрактна композиція, що складається з блакитно-
синьої та темно-вохристої площин із жовтими та лілово-рожевими 
плямами; сучасне полотно, акрил; 120×100; 2010-ті рр.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  92382  
 

Дата реєстрації авторського права  23.09.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Картина "Morning"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Сучасна картина - абстрактна композиція, що складається з білих 
вертикальних нитоподібних ліній та чорних, бордових зелених точок на 
жовтому тлі; сучасне полотно, акрил; 160×130; 2010-ті рр.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  92383  
 

Дата реєстрації авторського права  23.09.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Картина "Mauntains"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Сучасна картина - абстрактна композиція, що складається з 
помаранчевої плями посередині і жовтих, зелених, блакитних, 
коричневих плям; сучасне полотно, акрил; 120×100; 2010-ті рр. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  92384  
 

Дата реєстрації авторського права  23.09.2019  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Картина "No name"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Сучасна картина - абстрактна композиція, що складається з п'яти 
темних плям і стікаючих білих та чорних ліній посередині та справа на 
золотому тлі; сучасне полотно, акрил; 200×160; 2010-ті рр.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  92385  
 

Дата реєстрації авторського права  23.09.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Картина "Passion"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Сучасна картина - абстрактна композиція, що складається з білих, 
червоних та темно-синіх плям із розводами; сучасне полотно, акрил; 
80×80 см; 2000-ні рр.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  92386  
 

Дата реєстрації авторського права  23.09.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Картина "Roman holiday"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Знаки та позначки: в нижньому правому куті - напис: "Delani".  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  92387  
 

Дата реєстрації авторського права  23.09.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Картина "Jungle"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Сучасна картина - абстрактна композиція, що складається з 
різнокольорових плям, розташованих по всій площі; сучасне полотно, 
акрил; 80×60 см; 2000-ні рр.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  92388  
 

Дата реєстрації авторського права  23.09.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Музичний твір з текстом "Она"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  92389  
 

Дата реєстрації авторського права  23.09.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Науковий твір "Науково-організаційне забезпечення сільського 
господарства України у 10-20-ті роки ХХ ст. Діяльність К. І. Осьмака"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  92390  
 

Дата реєстрації авторського права  23.09.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Літературний письмовий твір наукового характеру "Часопис розарію 
ботанічного саду АН УРСР під керівництвом М. М. Гришко"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Це аналіз історичних досліджень і досягнень першого директора 
повоєнного часу академіка М. М. Гришка, що дали смогу створити 
унікальний за розмірами і складом сад троянд на площі 3 га, вдало 
розмістити колекції і експозиції рослин і поєднати дослідницькі цілі з 
цілями освіти, виховання та відпочинку.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  92391  
 

Дата реєстрації авторського права  23.09.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Літературний письмовий твір наукового характеру "Історія розвитку 
дорадчої діяльності в сільському господарстві України (80-ті роки ХІХ - 
початок ХХІ століть)"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Літературний письмовий твір наукового характеру "Історія розвитку 
дорадчої діяльності в сільському господарстві України (80-ті роки ХІХ - 
початок ХХІ століть)" - це науково-історичний аналіз передумов 
виникнення, науково-організаційних основ становлення і розвитку 
сільськогосподарської дорадчої діяльності в Україні.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  92392  
 
Дата реєстрації авторського права  23.09.2019  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Торгало Юлія Ігорівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Твір образотворчого мистецтва "Малюнок "RASA Traditional 

Ayuveda"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Твір образотворчого мистецтва "Малюнок "RASA Traditional 
Ayuveda" складається зі словосполучення "RASA Traditional Ayuveda", 
яке знаходиться внизу нього.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  92393  
 
Дата реєстрації авторського права  23.09.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Малий Володимир Валентинович, Сафіуліна Зулейха Рашитівна, 

Кобець Марина Миколаївна, Самборський Олег Степанович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Навчальний посібник "Етика та деонтологія у фармації"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Посібник являє собою комплексне дослідження практичної діяльності 
фахівців фармацевтичної галузі.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  92394  
 
Дата реєстрації авторського права  23.09.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Філімонова 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)  Навчально-методичний посібник "Патріотичне виховання дітей 

старшого дошкільного віку"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Патріотичне виховання дітей старшого дошкільного 

віку : навчально-методичний посібник / Т. В. Філімонова. - Миколаїв : 
СПД Румянцева, 2019. - 152 с. 
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Анотація   
У книзі розглядаються основні напрями освітньої роботи з 
патріотичного виховання дітей у дошкільному закладі.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  92395  
 

Дата реєстрації авторського права  23.09.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сіренко Наталя Миколаївна, Мікуляк Катерина 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)  Стаття "Educational support for development agrarian sector in market 
environment"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Проаналізовано необхідність освітнього забезпечення для розвитку 
аграрного сектору у зовнішньому ринковому середовищі.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  92396  
 

Дата реєстрації авторського права  23.09.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ткаченко Андрій Володимирович (Анжей Рудь)  
 
Повне ім'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 "Заробитчанин. Часть первая"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

З одного боку, ця книга - покрокова інструкція по виїзду за кордон, з 
іншого ж - це історія життя і пригод одного хлопця.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  92397  
 

Дата реєстрації авторського права  23.09.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сіренко Наталя Миколаївна, Бурковська Алла Валентинівна, Лункіна 
Тетяна Іванівна, Мікуляк Катерина 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)  Стаття "The role of government support in the efficient development of the 
agricultural sector"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Сіренко Н. М., Бурковська А. В., Лункін Т. І., Мікуляк К. А. 
The role of government support in the efficient development of the 
agricultural sector // Ekonomisko vienibu vadibas mehanismi un attistibas 
strategijas globalas vides institucionalo parveidojumu konteksta. - 2019. - С. 41-50. 

 

Анотація   
При ефективному державному регулюванні та достатньому 
фінансуванні аграрний сектор спроможний надати значний поштовх 
для сталого розвитку економіки країни.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  92398  
 

Дата реєстрації авторського права  23.09.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Молчанова Ірина Сергіївна (Ира Молчанова)  
 
Повне ім'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 "Её назвали Клоди"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Роман "Её назвали Клоди" - драма, роман про кішку, сучасна 
література.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  92399  
 

Дата реєстрації авторського права  23.09.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Молчанова Ірина Сергіївна (Ира Молчанова)  
 

Повне ім'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 "Незараженные бессмертием"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
 

Анотація   
Роман "Незараженные бессмертием" - наукова фантастика, любовне 
фентезі, історичне фентезі.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  92400  
 
Дата реєстрації авторського права  23.09.2019  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кумпан Ігор Володимирович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір, похідний твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Літературний письмовий твір "Пам'ятка щодо підвищення рівня 

безпеки, самодисципліни та культури населення в будівлях масового 
перебування людей при надзвичайних ситуаціях" ("Пам'ятка")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Життя та здоров'я людини є найвищою цінністю суспільства.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  92401  
 
Дата реєстрації авторського права  23.09.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Молчанова Ірина Сергіївна (Ира Молчанова)  
 
Повне ім'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 "Антиада"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Роман "Антиада" - містика, філософський роман, наукова фантастика.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  92402  
 
Дата реєстрації авторського права  23.09.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ари Лйижр (псевдонім)  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір науково-практичного характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Методичний посібник "Культура интимных отношений"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Даний методичний посібник призначений для викладачів, педагогів, 
студентів Університету Сантем, інструкторів-методистів йоги, слухачів  
Школи Йога Гуру Ар Сантема, для всіх, хто цікавиться методами 
психологічного, фізичного і духовного вдосконалення.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  92403  
 

Дата реєстрації авторського права  23.09.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Андрусів Уляна Ярославівна, Черчата Анжела Олексіївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Твір наукового характеру "Методика формувань механізму 
управління інноваційною діяльністю підприємства"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Методичні рекомендації розкривають зміст і послідовність формування 
механізму управління інноваційною діяльністю підприємства.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  92404  
 

Дата реєстрації авторського права  23.09.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Андрусів Уляна Ярославівна, Мазур Ірина Михайлівна, Гальцова 
Ольга Леонідівна, Кулик Тетяна Павлівна  

 
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 "Антикризове управління підприємством"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Навчальний посібник розкриває найважливіші проблеми та особливості 
процесу антикризового управління підприємствами та економічними 
процесами мезо- і макрорівня, його сутність, складові та інституційно-
організаційне втілення.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  92405  
 

Дата реєстрації авторського права  23.09.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ари Лйижр (псевдонім)  
 
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)  Методичний посібник "Краткая история педагогики"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Даний методичний посібник призначений для викладачів, педагогів, 
студентів Університету Сантем, інструкторів-методистів йоги, слухачів 
Школи Йога Гуру Ар Сантем, для всіх, хто цікавиться методами 
психологічного, фізичного і духовного вдосконалення.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  92406  
 

Дата реєстрації авторського права  23.09.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Методичний посібник "Просьба, как природный способ 
взаимодействия"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Даний методичний посібник розглядає прохання як основу грамотних 
взаємин, які дають рівновагу, гармонію, енергетичний баланс 
природної системи.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  92407  
 

Дата реєстрації авторського права  23.09.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Дисертація "Формування здоров'язбережувальної компетентності 
майбутніх лікарів в освітньому процесі з фізичного виховання"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Дисертаційна робота полягає у теоретико-експериментальному 
дослідженні проблеми формування здоров'язбережувальної  
компетентності майбутніх лікарів в освітньому процесі з фізичного 
виховання у закладах вищої медичної освіти.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  92408  
 

Дата реєстрації авторського права  23.09.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кокота Оксана Павлівна (Oksana Kokota)  
 
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 "Набор метафорических 
ассоциативных карт "Ваш бренд "Счастливая семья" ("Большой 
набор МАК "Ваш бренд "7Я")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Практичний твір з ілюстраціями Метафоричний асоціативний набір 
"Ваш бренд "Счастливая семья", унікальний інструмент для роботи 
психологів, психотерапевтів, сімейних психологів, фахівців працюючих 
з жертвами насильства, арт-терапевтів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  92409  
 

Дата реєстрації авторського права  23.09.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Збірка творів ужиткового мистецтва "Колекція спідньої жіночої 
білизни "Zhilyova Lingerie Nars isn't enough" ("Zhilyova Lingerie Nars 
isn't enough")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  92410  
 

Дата реєстрації авторського права  23.09.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Монографія "Релігійна віра як форма світовідчуття"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Релігійна віра як форма світовідчуття: [монографія] / 
Альона Лещенко. - Херсон: Айлант, 2013. - 152 с. 

 
Анотація   

Для фахівців у галузі релігієзнавста, філософії, психології та філософії 
релігії, викладачів, аспірантів та студентів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  92411  
 

Дата реєстрації авторського права  23.09.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру, збірник 
звичайних даних  

 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Довідник "Словник-довідник з історії мореплавства"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Словник-довідник з історії мореплавства /                        
О. П. Безлуцька. - Херсон : ХДМА, 2016. - 280 с. 

 
Анотація   

Даний словник-довідник призначений для курсантів, студентів морських 
ВНЗ та коледжів, а також є логічним доповненням у загальному комплексі 
спеціальної підготовки спеціалістів морської галузі.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  92412  
 

Дата реєстрації авторського права  23.09.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Безлуцька Олена Петрівна  
 
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)  Монографія "Діяльність Й. К. Пачоського в контексті розвитку 
біологічної науки (остання чверть ХІХ - перша половина ХХ століть)"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Діяльність Й. К. Пачоського в контексті розвитку 
біологічної науки (остання чверть ХІХ - перша половина ХХ ст.) : 
Монографія / Олена Безлуцька - Херсон : Айлант, 2014. - с. іл.  

 
Анотація   

Монографія присвячена комплексному дослідженню життя і наукової 
діяльності Й. К. Пачоського (1864-1942) - визначного українського та 
польського природознавця.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  92413  
 

Дата реєстрації авторського права  23.09.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Монографія "Коеволюційні процеси у християнському сакральному 
мистецтві"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Коеволюційні процеси у християнському сакральному 
мистецтві: [монографія] / Альона Михайлівна Лещенко. - Херсон : 
Айлант, 2016. - 348 с. 

 
Анотація   

У монографії висвітлено нові зрізи розуміння природи сакрального 
мистецтва як соціально-релігійного феномену.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  92414  
 

Дата реєстрації авторського права  23.09.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Безлуцька Олена Петрівна, Лещенко Альона Михайлівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Навчальний посібник "Географія судноплавства"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Географія судноплавства : навчальний посібник для 
студентів вищих навчальних закладів / О. П. Безлуцька, А. М. Лещенко. - 
Херсон : ХДМА, 2013. - 252 с. : іл. 

 
Анотація   

Посібник написано для вивчення географії судноплавства згідно з 
програмою підготовки бакалаврів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  92415  
 

Дата реєстрації авторського права  23.09.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Комп'ютерна система "Half Division Method 
Equation Root" для розв'язання алгебраїчного рівняння з однією 
змінною із заданою точністю методом половинного ділення" (HDMER)  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Продукт розроблено мовою високого рівня С#.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  92416  
 

Дата реєстрації авторського права  23.09.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Новська Олена Рудольфівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
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 самопроектування фахового розвитку 
майбутніх учителів музичного мистецтва"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Новська О. Р. Методика самопроектування фахового 
розвитку майбутніх учителів музичного мистецтва // Наука і освіта. - 
2016. - № 10. - С. 52-58. 

 
Анотація   

У статті розглянуто сутність самопроектування в контексті фахової 
підготовки майбутніх учителів музичного мистецтва.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  92417  
 

Дата реєстрації авторського права  23.09.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мельникова Наталія Іванівна, Шаховська Наталія Богданівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Монографія "Big data processing in medicine"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Монографія містить приклади застосування Big data в медицині, що 
дозволяє досліджувати процеси аналізу, пошуку персоналізованих  
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рішень щодо лікування хворих, за рахунок запропонованих авторами 
нових методів опрацювання медичних даних.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  92418  
 

Дата реєстрації авторського права  23.09.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

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

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  92419  
 

Дата реєстрації авторського права  23.09.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бабушкіна Руслана Олександрівна, Сакара Олег Юрійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Літературно-письмовий твір науково-технічного характеру 
"Теоретичні передумови отримання ефективних будівельних 
матеріалів із використанням продуктів переробки зношених 
автомобільних шин"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Розкрита проблема досліджень, яка полягає у повторному залученні у 
виробництво відходів в умовах реалізації концепції "промислового 
метаболізму", пошуку нових прогресивних ресурсозберігаючих та 
екологічно чистих матеріалів з використанням місцевої сировини 
(зношені автомобільні шини) та техногенних відходів, що є актуальним 
завданням сучасного науково-технічного процесу.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  92420  
 

Дата реєстрації авторського права  23.09.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Карафетов Володимир Олександрович  
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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 "Цветы дарить"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  92421  
 
Дата реєстрації авторського права  23.09.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Карафетов Володимир Олександрович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Пісня "Ивано-Франковск"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  92422  
 
Дата реєстрації авторського права  23.09.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бабушкіна Руслана Олександрівна, Владимиров Костянтин 

Максимович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір науково-технічного характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Літературно-письмовий твір науково-технічного характеру "Вплив 

антропогенного навантаження на ґрунти півдня України"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

На даний час діяльність людини розглядається як найважливіший 
фактор деградації ґрунтів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  92423  
 

Дата реєстрації авторського права  23.09.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бабушкіна Руслана Олександрівна, Сакара Олег Юрійович  
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Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Літературно-письмовий твір науково-технічного характеру "Методи 
знешкодження та способи утилізації твердих побутових відходів в 
Україні та країнах ЄС"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Розкрита проблема досліджень, яка полягає у накопиченні твердих 
побутових відходів (ТПВ) в Україні, їх характеристика, методи 
знешкодження та способи утилізації твердих побутових відходів. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  92424  
 
Дата реєстрації авторського права  23.09.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Пелешко Дмитро Дмитрович, Ткаченко Роман Олексійович, Цмоць 

Іван Григорович, Ізонін Іван 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)  Рукопис твору наукового характеру "Вибрані методи 

передискретизації цифрових зображень"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  92425  
 
Дата реєстрації авторського права  23.09.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бабушкіна Руслана Олександрівна, Ємельянова Тетяна Анатоліївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір науково-технічного характеру, ілюстрація  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Стаття "Обґрунтування інженерно-геологічної типізації ділянок 

зведення мостових переходів в різних районах Херсонської області"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У статті вивчені питання, що розглядають особливості інженерно-
геологічних умов території, принципи їх інженерно-геологічного 
районування та типізації.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  92426  
 
Дата реєстрації авторського права  23.09.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Тепла Тетяна Леонідівна, Ізонін Іван Вікторович, Дурягіна Зоя 

Антонівна, Ткаченко Роман Олексійович, Лемішка Ігор Анатолійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Рукопис твору наукового характеру "Biocompatible materials selection 

via new supervised learning methods"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  92427  
 
Дата реєстрації авторського права  25.09.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Фурса Наталія 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)  Літературний письмовий твір "... ані вирію, ані скиту..."   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

До нової збірки ввійшли поетичні твори Н. Фурси різних років. Віршам 
притаманні філософська глибина і пронизливий ліризм. Авторка 
порушує безліч тем у зразках метафізичної, пейзажної, інтимної, 
громадської, соціальної та духовної лірики.   
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  92428  
 
Дата реєстрації авторського права  25.09.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Криворучко Олександра Віталіївна, Тухта Владислав Андрійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Пісня "Френдзона"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
6 

Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  92429  
 

Дата реєстрації авторського права  25.09.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кіршин Андрій Юрійович, Гай Мирослав Олександрович, Свєташов 
Кирило Юрійович  

 
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 "Миротворці. У горах Сванетії"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У 1993 році під час війни у Грузії декілька авіаційних команд здійснили 
291 виліт та евакуювали майже 8000 мирних жителів. В зону лиха було 
доставлено понад 480 тонн гуманітарного вантажу. Жоден з 
українських авіаторів не отримав державних нагород та статусу 
учасників бойових дій. Залишилася тільки проста людська вдячність 
грузинського народу.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  92430  
 

Дата реєстрації авторського права  25.09.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Удод Олександр Анатолійович, Вороніна Ганна Сергіївна, Івченкова 
Олена 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 "CariesPro"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Комп'ютерна програма призначена для індивідуального прогнозування 
розвитку карієсу зубів з урахуванням віку особи, інтенсивності 
каріозного ураження зубів, гігієни порожнини рота, структурно-
функціональної кислотостійкості емалі та тестом емалевої 
резистентності та її функціональної компоненти.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  92431  
 

Дата реєстрації авторського права  08.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Соловйов Сергій Олександрович, Бандурка Олена Іванівна, Басалик 
Гліб Андрійович  

 



Авторське право і суміжні права. Бюлетень № 55, 2019 
 

142 

Повне ім'я або повне 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 для ефективного 
менеджменту хронічних захворювань"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  92432  
 

Дата реєстрації авторського права  08.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шишкіна Марія 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)  Монографія "Формування і розвиток хмаро орієнтованого освітньо-
наукового середовища вищого навчального закладу"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Розглянуто концептуальні основи проектування і розвитку хмаро 
орієнтованого освітньо-наукового середовища, що впроваджується у 
закладах вищої освіти України, відповідні методики його 
використання у навчанні наукових, науково-педагогічних працівників.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  92433  
 

Дата реєстрації авторського права  08.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шишкіна Марія 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 "Технології відкритої науки у хмаро орієнтованому 
освітньо-науковому середовищі університету"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Обґрунтовано доцільність, окреслено перспективи та європейські 
тенденції використання та впровадження хмарних сервісів відкритої 
науки. Узагальнено досвід впровадження окермих сервісів хмаро  
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орієнтованого середовища у діяльності науковця, групи науковців, 
наукової або освітньої установи.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  92434  
 

Дата реєстрації авторського права  08.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Колесников Олександр Всеволодович, Колесников Максим 
Олександрович, Черноус Анастасія Ігорівна  

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

якого належить твір  Твір архітектури  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір архітектури "Передпроектні пропозиції "Реконструкція з 
прибудовою до будівлі спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 129              
м. Києва з погибленим вивченням англійської мови на проспекті Юрія 
Гагаріна, 19 у Дніпровському районі"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У творі запропоновані архітектурно-будівельні рішення реконструкції 
спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 129 м. Києва та проведення 
прибудови ліцею з метою вдосконалення і розширення навчального 
процесу, значного збільшення кількості учнів, поліпшення 
навчального простору.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  92435  
 

Дата реєстрації авторського права  08.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Літературний письмовий твір науково-практичного характеру 
"Освітній проект "Здорове харчування для дітей"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Освітній проект "Здорове харчування для дітей" - це проект для дітей 
дошкільного та шкільного віку та членів їх родин, а також вчителів та 
працівників освітніх закладів. У проекті викладені шляхи підвищення 
рівня обізнаності дітей і батьків щодо основ здорового харчування та 
мотивація їх до здорового способу життя в ігровій формі. 
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  92436  
 

Дата реєстрації авторського права  08.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ільюхіна Ольга Миколаївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір   
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Сценарій освітньо-розважального заходу "МійСуперСніданок"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Сценарій освітньо-розважального заходу "МійСуперСніданок" - це 
авторський підхід до процесу ознайомлення дітей з питаннями 
необхідності повноцінного сніданку, до навчання як збирати сніданки з 
різних груп Здорової тарілки, до мотивації практикувати отримані 
знання вдома.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  92437  
 

Дата реєстрації авторського права  08.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Сценарій "Квест "Секрети здорової Тарілки"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Сценарій "Квест "Секрети здорової Тарілки" - це авторський підхід до 
процесу ознайомлення дітей з поняттям "здорове харчування" у ігровій 
формі. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  92438  
 

Дата реєстрації авторського права  08.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Сценарій освітньо-розважального заходу "Тарілка здорового 
харчування"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Сценарій освітньо-розважального заходу "Тарілка здорового 
харчування" - це авторський підхід до процесу ознайомлення дітей з 
поняттям "здорове харчування" в ігровій формі, до навчання як 
обирати корисну їжу і напої.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  92439  
 
Дата реєстрації авторського права  08.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мельник Максим Ярославович, Куперштейн Леонід 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 "Програмний засіб для виявлення плагіату в 

текстових документах"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма надає можливість перевірити поданий текст або документ на 
наявність плагіату комплексом алгоритмів, порівнюючи його з локальною 
бібліотекою текстових файлів. Клієнтська частина реалізована у 
вигляді веб-додатка відповідно до вимог валідності та адаптивності. У 
програмному застосунку реалізовано наступні методи: шингли, шингли 
із сортуванням, Moodle Crot, частота слова, Levenshtein Distance.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  92440  
 
Дата реєстрації авторського права  08.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Клепікова Світлана Володимирівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Літературний письмовий твір наукового характеру "Определение 

показателя энергоемкости промышленного предприятия с 
применением нейронных сетей"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Стаття присвячена вирішенню завдання визначення кількісного 
значення показника енергоефективності промислового підприємства з  
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використанням методу штучних нейронних мереж (ШНМ). Наведена 
методика визначення та основні її особливості.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  92441  
 
Дата реєстрації авторського права  08.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Литвиненко Олена Миколаївна, Момот Володимир Євгенійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Науковий твір "Оцінка організаційної культури вітчизняних 

підприємств з точки зору теорії інтегральної спіральної динаміки"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У науковому творі запропонований підхід до прогнозування найбільш 
вірогідної корпоративної культури вітчизняних підприємств залежно 
від сфери діяльності на основі сучасних представлень про динаміку 
суспільних цінностей, які безпосередньо впливають на корпоративну 
культуру.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  92442  
 
Дата реєстрації авторського права  08.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кокота Оксана Павлівна (Oksana Kokota)  
 
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)  Практичний твір з ілюстраціями "Метафоричні асоціативні карти 

"Криза стоп" ("МАК "Криза стоп")  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Практичний твір є унікальним інструментом для роботи психологів, 
арт-терапевтів, психотерапевтів, ведучих тренінгових груп, коучів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  92443  
 

Дата реєстрації авторського права  08.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кокота Оксана Павлівна (Oksana Kokota)  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
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Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Практичний твір з ілюстраціями "Метафорические ассоциативные 
карты "Кризис. Ресурс" ("МАК "Кризис. Ресурс")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Практичний твір є унікальним інструментом для роботи психологів, 
арт-терапевтів, психотерапевтів, які ведуть тренінгові групи, коучів. 
Унікальність і перевага роботи з даною колодою полягає в існуванні 
40000 можливих комбінацій карт з цих двох двосторонніх колод.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  92444  
 
Дата реєстрації авторського права  08.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кустова Наталія Григорівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Літературний письмовий твір "Всемирное спортивное реалити-шоу: 

"Дилетант против топ-профи"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  92445  
 
Дата реєстрації авторського права  08.10.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кокота Оксана Павлівна (Oksana Kokota)  
 
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)  Практичний твір з ілюстраціями "Набор метафорических ассоциативных 

карт "Полотно жизни" ("Большой набор МАК "Полотно")  
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
 

Анотація   
Практичний твір є інструментом для роботи психологів, арт-
терапевтів, психотерапевтів, коучів, навчальних тренерів і т. д.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  92446  
 

Дата реєстрації авторського права  08.10.2019  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кокота Оксана Павлівна (Oksana Kokota)  
 
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)  Практичний твір з ілюстраціями "Набор метафорических 
ассоциативных карт "Делай" ("Большой набор МАК "Делай")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Практичний твір є унікальним інструментом для роботи коуча, бізнес-
тренерів, психологів, арт-терапевтів, психотерапевтів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  92447  
 
Дата реєстрації авторського права  08.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кокота Оксана Павлівна (Oksana Kokota)  
 
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)  Практичний твір з ілюстраціями "Метафоричні асоціативні карти 

"Про що мовчить улюблена їжа" ("МАК "Їжа")  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Практичний твір - це універсальна колода. Колода може бути застосована 
для роботи в тренінгах, індивідуальних консультаціях, при організації 
групової взаємодії. Сфера застосування практичного твору: деструктивна 
поведінка; дитячо-батьківські відносини; надлишкова маса тіла; партнерські 
відносини; прийняття себе; сексуальність; харчова поведінка.   
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  92448  
 
Дата реєстрації авторського права  08.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сокаль Марія Анатоліївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Стаття "Подготовка учителя к работе с многозначным словом"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Сокаль М. А. Подготовка учителя к работе с 

многозначным словом / Сучасні виклики професійної освіти: теорія і  
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                                                            практика: зб. наук. праць з нагоди 25-річчя створення Львівського навчально-
наукового центру професійної освіти. - 2019. - Том 1. - С. 158-164.  

 
Анотація   

У статті розглядаються питання, пов'язані з підготовкою майбутніх 
учителів у галузі лексичної семантики. Вказується теоретична й 
практична основа роботи з багатозначним словом - концепція лексико-
семантичної системи мови. На основі аналізу методичної літератури 
визначені лінгводидактичні підходи до засвоєння учнями лексичної 
полісемії.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  92449  
 

Дата реєстрації авторського права  08.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Рибченко Сергій Нечипорович, Нестеренко Надія Валеріївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Мобільний додаток для іOS SpecGo"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Комп'ютерна програма - це сервіс для створення своєї візитівки в он-
лайн режимі, обміну візитівками, а також для пошуку спеціалістів, що 
розроблений для будь-якого типу смартфона чи планшета з 
операційною системою іOS.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  92450  
 

Дата реєстрації авторського права  08.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кокота Оксана Павлівна (Oksana Kokota)  
 
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)  Практичний твір з ілюстраціями "Набор метафорических 
ассоциативных карт "Я" ("Большой набор МАК "Я")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Сфера застосування набору метафоричних асоціативних карт "Я": 
корекція і терапія міжособистісних відносин; пошук ресурсного стану; 
допомога в подоланні стресів; допомога у вирішенні конфліктів; 
подолання кризи і зняття пригноблених станів; опрацювання і терапія 
страхів.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  92451  
 

Дата реєстрації авторського права  08.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Рибченко Сергій Нечипорович, Нестеренко Надія Валеріївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Браузерна версія "SpecGo"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Комп'ютерна програма - це сервіс для створення своєї візитівки в он-
лайн режимі, обміну візитівками, а також для пошуку спеціалістів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  92452  
 

Дата реєстрації авторського права  08.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кокота Оксана Павлівна (Oksana Kokota)  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Практичний твір з ілюстраціями "Метафорические ассоциативные 
карты "О чем молчит любимая еда" ("МАК "Еда")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Практичний твір є ефективним і екологічним інструментом, що 
допомагає зазирнути в підсвідомість, захоплюючий, цікавий.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  92453  
 

Дата реєстрації авторського права  08.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кокота Оксана Павлівна  
 
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)  Практичний твір з ілюстраціями "Метафорические ассоциативные 
карты "69" О жизни, с Тобой в главной роли" ("МАК "69")  
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

За допомогою практичного твору прекрасно досліджувати питання 
асоціацій і образів людини. Успішно використовуються в тренінгах, 
інтерактивних бесідах, в індивідуальних консультаціях, незамінні при 
організації групової взаємодії підлітків і дорослих будь-якого віку.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  92454  
 

Дата реєстрації авторського права  08.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кокота Оксана Павлівна (Oksana Kokota), Тітова Ольга Миколаївна  
 
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)  Практичний твір з ілюстраціями "Трансформационная коучинговая 
Игра "Желай-Делай" ("Т-Гра "Желай-Делай")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Твір рекомендовано для роботи в терапевтичних групах; в колективах 
підприємств, навчальних закладах; в індивідуальному консультуванні 
і коучингу; для роботи в он-лайн марафонах і іграх; для індивідуальної 
роботи над собою.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  92455  
 

Дата реєстрації авторського права  08.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Тітова Ольга Миколаївна  
 
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)  Практичний твір з ілюстраціями "Метафорические ассоциативные 
карты "Жемчужины мысли "С юмором о главном" ("МАК "Жемчужины 
мысли")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

За допомогою практичного твору прекрасно досліджувати питання 
асоціацій і образів людини через гумористичні інтелектуальні вислови 
геніальних гумористів, через картини Одеських колоритних двориків 
та моря.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  92456  
 
Дата реєстрації авторського права  08.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Рибченко Сергій Нечипорович, Нестеренко Надія Валеріївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Комп'ютерна програма "Telegram-bot "SpecGo"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Комп'ютерна програма - це сервіс для створення своєї візитівки в он-
лайн режимі, обміну візитівками, а також для пошуку спеціалістів, що 
розроблений для месенджера Telegram.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  92457  
 
Дата реєстрації авторського права  08.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Рибченко Сергій Нечипорович, Нестеренко Надія Валеріївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Комп'ютерна програма "Мобільний додаток для Android "SpecGo"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Комп'ютерна програма - це сервіс для створення своєї візитівки в он-
лайн режимі, обміну візитівками, а також для пошуку спеціалістів, що 
розроблений для будь-якого типу смартфона чи планшета з 
операційною системою Android.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  92458  
 
Дата реєстрації авторського права  08.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бабак Ірина Миколаївна, Рожко Максим 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 "Розподілена система автоматизованого 

тестування веб-додатків"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Автоматизована система призначена для розподіленого запуcку 
тестових наборів у мережі з певною кількістю комп'ютерів. Система 
дає можливість інтегрувати тестові набори та налаштовувати їх запуск 
з використанням параметрів, що дозволяють задати режим запуску 
тестових наборів - розподілений або локальний, задати види браузерів у 
яких будуть виконуватись тести.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  92459  
 

Дата реєстрації авторського права  08.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Каратанов Володимир Аркадійович, Сергієнко Марія Вадимівна, 
Бабак Ірина Миколаївна  

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

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

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Банер-105"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Комп'ютерна програма являє собою мобільний додаток, призначений 
для підвищення ефективності рекламної діяльності 105 кафедри 
Національного аерокосмічного університету ім. М. Є. Жуковського 
"ХАІ".  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  92460  
 

Дата реєстрації авторського права  08.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Обухівська Антоніна 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 "Психолого-педагогічне вивчення відхилень в 
інтелектуальному розвитку дітей молодшого дошкільного віку"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Твір побудований на засадах навчально-діагностичного експерименту і 
передбачає оцінювання виконання завдань обстежуваними за 
критерієм начуваності як здатності до засвоєння знань і способів 
діяльності, тобто здатності поліпшувати результат виконання завдання 
під впливом допомоги.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  92461  
 

Дата реєстрації авторського права  08.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Калиновський Юрій Юрійович (KALINOVSKY), Тарасова Марина 
Валеріївна  

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

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

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

Пісня написана у квітні 2019 року, задля реалізації артисту Рашель, 
проте після написання пісні було вирішено не реалізовувати даний 
трек в поточний період часу, наразі пісня не опублікована й очікує 
свого артиста, пісня про українську автентичну красу та весну.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  92462  
 

Дата реєстрації авторського права  08.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Науковий твір "Методика психолого-педагогічної оцінки 
інтелектуального розвитку підлітків"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Науковий твір побудовано на засадах навчального експерименту і 
передбачає оцінювання виконання завдань обстежуваними за 
критерієм навчуваності як здатності до засвоєння знань і способів 
діяльності (тут - здатності поліпшувати результат виконання завдання 
під впливом допомоги).  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  92463  
 

Дата реєстрації авторського права  08.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гороховських Роман Юрійович (Romoza)  
 
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 "Мне уже не так больно"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Чоловік має дружину і дітей, але потай продовжує любити іншу жінку. 
Своїми почуттями ділиться тільки з самим собою, переконуючи себе, 
що все добре.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  92464  
 

Дата реєстрації авторського права  08.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Романюк Олександр Никифорович, Павлов Сергій Володимирович, 
Злепко Сергій Макарович, Нечипорук Микола Леонідович  

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

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

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Програма для аналізу симетрії обличчя на 
основі 2D-зображень"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Комп'ютерна програма призначена для аналізу симетрії обличчя на 
основі 2D-зображень. Програма дозволяє визначити центр симетрії 
обличчя, проаналізувати ступінь відхилення виділених ділянок 
зображення, які симетрично розміщені відносно центра.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  92465  
 

Дата реєстрації авторського права  08.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ілясов 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)  Стаття "Нарис історії сербської тлумачної лексикографії"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Ілясов О. О. Нарис історії сербської тлумачної 
лексикографії / Життя і пам'ять: Науковий збірник, присвячений 
пам'яті В'ячеслава Івановича Шамко. - 2018. - Випуск 3. - С. 89-114. 

 
Анотація   

У статті розглядаються особливості розвитку сербської лексикографіч-
ної практики у ХІХ-ХХ століттях, перш за все процес створення  
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основних тлумачних словників сербської мови, вплив на цей процес 
сербських та слов'янських теоретичних досліджень у галузі лексикології та 
словникарства.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  92466  
 

Дата реєстрації авторського права  08.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ілясов 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)  Стаття "Речник српскохрватског књижевног и народног jезика 
"(Речник САНУ) як зразок словника-тезауруса"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Ілясов О. О. "Речник српскохрватског књижевног и 
народног jезика" (Речник САНУ) як зразок словника-тезауруса / Актуальні 
питання слов'янського мовознавства. - 2018. - Випуск ХІІІ. - С. 6-27. 

 
Анотація   

У статті висвітлено історію створення Словника САНУ, 
проаналізовано макро- та мікроструктурні особливості цього 
лексикографічного здобутку, вплив на процес його укладання 
слов'янських та європейських лексикографічних традицій.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  92467  
 

Дата реєстрації авторського права  08.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Наукова стаття "Методичні основи формування резервів за 
фінансовими активами в контексті оподаткування прибутку банків"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  92468  
 

Дата реєстрації авторського права  08.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Наукова стаття "Нормативне регулювання облікової політики 
державних і комунальних підприємств: проблемні питання та 
перспективи розвитку"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  92469  
 
Дата реєстрації авторського права  08.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Чебан Тетяна Миколаївна, Ткачук 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)  Наукова стаття "Теоретико-методичні засади управлінського обліку 

основних засобів"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  92470  
 
Дата реєстрації авторського права  08.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Малєєв Володимир Олексійович, Безпальченко Віолета Михайлівна, 

Семенченко Оксана Олександрівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Стаття "Evaluation, risks, analysis of consumption of food additives"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У даній роботі за соціологічним опитуванням узагальнено дані щодо 
споживання продуктів з харчовими добавками щоденного вжитку 
(м'ясні, молочні, смакові продукти, кондитерські вироби та напої).  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  92471  
 
Дата реєстрації авторського права  08.10.2019  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Малєєв Володимир Олексійович, Безпальченко Віолета 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 "Рыбные консервы: технологии, фальсификация, соответствие 

стандартам"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  92472  
 

Дата реєстрації авторського права  08.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Малєєв Володимир Олексійович, Безпальченко Віолета Михайлівна, 
Лисюк Вікторія Миколаївна  

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

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

твору (творів)  Стаття "Аналіз та профілактика травматизму в Україні"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  92473  
 

Дата реєстрації авторського права  08.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Малєєв Володимир Олексійович, Безпальченко Віолета Михайлівна, 
Семенченко Оксана Олександрівна  

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

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

твору (творів)  Стаття "Атмосферне повітря м. Херсона: стан та проблеми"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  92474  
 

Дата реєстрації авторського права  08.10.2019  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Малєєв Володимир Олексійович, Безпальченко Віолета Михайлівна, 
Семенченко Оксана Олександрівна  

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

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

твору (творів)  Стаття "Аналіз комунально-побутового сектора - пріоритетного 
учасника водогосподарського комплексу Херсонської області"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  92475  
 

Дата реєстрації авторського права  08.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Малєєв Володимир Олексійович, Лисюк Вікторія Миколаївна, 
Безпальченко Віолета 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 "Вплив зрошення на екологію чорноземів південних 
Херсонської області"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  92476  
 

Дата реєстрації авторського права  08.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Наукова стаття "Оптимізація управління енергоресурсами: 
методологічний аспект"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Орищин Т. М. Оптимізація управління 
енергоресурсами: методологічний аспект / Науковий вісник Івано-
Франківського національного технічного університету нафти і газу. 
Серія: Економіка та управління в нафтовій і газовій промисловості. - 
2016. - Випуск 2 (14). - С. 104-108. 
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Анотація   
Енергетичний комплекс, поєднуючи виробничо-організаційні 
структури, формує певну систему, метою функціонування якої є 
задоволення енергетичних потреб суспільства і забезпечення 
енергетичної безпеки держави.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  92477  
 
Дата реєстрації авторського права  08.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кухто Олексій Павлович, Борота Олександр Васильович, Базіян-

Кухто Наіра Каренівна, Борота 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 наукового характеру "Экспертная 

система прогноза операционного риска симультанных и 
комбинированных оперативных вмешательств при патологии толстой 
кишки и органов брюшной полости"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Експертна система прогнозу операційного ризику є гібридною 
динамічною системою, що дозволяє підвищити ефективність процесів 
оцінки тяжкості перебігу основного захворювання з урахуванням 
супутньої патології; прогнозу ступеня ризику інтраопераційних 
ускладнень в режимі планування та реального часу.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  92478  
 
Дата реєстрації авторського права  08.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Митрофанова 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 "Боргова стійкість України: стан, проблеми та політика"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Митрофанова А. С. Боргова стійкість України: стан, 

проблеми та політика / Проблеми економіки. - 2017. - № 1. - С. 105-112. 
 
Анотація   

У статті побудовано систему показників аналізу боргової стійкості. 
Виявлено причини загострення боргової кризи в Україні, визначено 
проблеми управління борговою стійкістю, ризики та загрози 
поглиблення боргового навантаження. Побудовано систему 
рекомендацій з управління борговою стійкістю.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  92479  
 
Дата реєстрації авторського права  08.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Митрофанова Анастасія Сергіївна, Решетняк 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 "Особливості системи управління корпоративними правами 

держави в Україні"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Митрофанова А. С., Решетняк Н. Б. Особливості 

системи управління корпоративними правами держави в Україні / 
Бізнес Інформ. - 2019. - № 3. - С. 63-68. 

 
Анотація   

У статті розкрито особливості, тенденції та проблеми системи 
управління корпоративними правами держави в Україні. Виявлені 
супутні негативні фактори діяльності державних підприємств. Надана 
оцінка існуючим підходам та запропоновані додаткові заходи щодо 
управління корпоративними правами держави.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  92480  
 

Дата реєстрації авторського права  08.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Митрофанова Анастасія Сергіївна, Архієреєв Сергій 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 "International comparative study of fiscal deficit in Ukraine and 
Hungary"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Arkhiiereiev S. I., International comparative study of 
fiscal deficit in Ukraine and Hungary / Arkhiiereiev S. I., Mytrofanova A. S. // 
Financial and credit activity: problems of theory and practice. - 2018. - Vol. 4, 
No 27. - P. 330-340. 

 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  92481  
 

Дата реєстрації авторського права  08.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Стаття "Навчання структурі наукового наративу як засобу наукової 
комунікації у підготовці докторів філософії"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Митрофанова А. С., Рубцова В. В. Навчання структурі 
наукового наративу як засобу наукової комунікації у підготовці 
докторів філософії / Науковий вісник Міжнародного гуманітарного 
університету. - 2018. - № 34, Том 2. - С. 94-97. 

 
Анотація   

У статті обґрунтовано необхідність використання наукових наративів у 
контактах з різними аудиторіями. Розглянуто структуру наукового 
наративу, представлені технології його створення, представлені 
практичні завдання, спрямовані на формування умінь створення 
наукових наративів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  92482  
 

Дата реєстрації авторського права  08.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Митрофанова 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 "Аналіз причин, факторів та проблем безробіття серед молоді в 
Україні"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Митрофанова А. С. Аналіз причин, факторів та 
проблем безробіття серед молоді в Україні / Подільський вісник: 
сільське господарство, техніка, економіка. - 2018. - Випуск 28. - С. 239-250. 

 
Анотація   

У статті розрізняються глибинні причини та супутні чинники 
молодіжного безробіття. Систематизовано проблеми молоді на ринку 
праці та проаналізовано актуальну ситуацію в Україні. Запропоновано 
рекомендації щодо вирішення проблем молодіжного безробіття з точки 
зору соціального діалогу.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  92483  
 

Дата реєстрації авторського права  08.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Наукова стаття "Методичні засади оцінки рівня диверсифікації 
газотранспортних підприємств"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Ромашко О. М. Методичні засади оцінки рівня 
диверсифікації газотранспортних підприємств / Науковий вісник 
Херсонського державного університету. Серія: Економічні науки. - 
2016. - № 16, Частина 3. - С. 54-58.   

 
Анотація   

У статті проаналізовано існуючі методичні підходи до оцінювання 
рівня диверсифікації виробничої діяльності підприємств та 
запропоновано власний підхід до ідентифікації рівня диверсифікації 
газотранспортних підприємств.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  92484  
 

Дата реєстрації авторського права  08.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Наукова стаття "Оцінювання ефективності інвестиційної діяльності 
газорозподільних підприємств: методичний аспект"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Розглянуто та охарактерезовано основні методики оцінки та аналізу 
економічної ефективності інвестиційно-інноваційної діяльності 
підприємств. Особливу увагу приділено виокремленню найбільш 
результативної методики щодо проведення такого оцінювання на 
прикладі газорозподільних підприємств, запропоновано основні 
показники оцінки інноваційної активності підприємств.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  92485  
 

Дата реєстрації авторського права  08.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Наукова стаття "Імперативи розвитку підприємств нафтогазового 
комплексу в Україні"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   
У статті проведено науково-теоретичне дослідження імперативів 
розвитку підприємств нафтогазового комплексу в Україні. Визначено 
цільові орієнтири газорозподільних підприємств. Запропоновано 
енергоефективні та енергозберігаючі заходи з метою покращення стану 
підприємств нафтогазового комплексу. Окреслено напрями розвитку 
нафтогазового комплексу України, а також зроблено акцент на 
концепції сталого розвитку як однієї з нових теоретичних доктрин.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  92486  
 

Дата реєстрації авторського права  08.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Наукова стаття "Розвиток методологічних засад оцінювання 
ефективності інвестицій"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Розроблено концептуально новий підхід до економічної оцінки 
ефективності інвестицій, що поєднує елементи методу окупності та 
диференційованого врахування впливу фактора часу на різних етапах 
життєвого циклу інвестиційних проектів. Запропоновано здійснити 
поділ життєвого циклу інвестиційного проекту на три періоди і 
застосовувати відповідні процедури врахування фактора часу та різні 
ставки дисконту і норми доходів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  92487  
 

Дата реєстрації авторського права  08.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Наукова стаття "Аналітичне оцінювання готовності підприємств 
нафтогазового комплексу до партнерських відносин із освітніми та 
науковими структурами"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Крихівська Н. О. Аналітичне оцінювання готовності 
підприємств нафтогазового комплексу до партнерських відносин із 
освітніми та науковими структурами / Інтелект ХХІ. - 2018. - № 2. -           
С. 182-188. 
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Анотація   
У статті запропоновано методику та здійснено оцінювання готовності 
підприємств нафтогазового комплексу до партнерських відносин із 
освітніми та науковими структурами за індикативним методом. Процес 
оцінювання завершено розрахунком інтегрального показника 
сукупного партнерського потенціалу та здійснено інтерпретацію 
отриманих значень.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  92488  
 

Дата реєстрації авторського права  08.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гончаренко Ірина Василівна, Козаченко Лілія Анатоліївна, Мороз 
Тетяна Олегівна  

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

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

твору (творів)  Наукова стаття "Informational support of the rural areas' development"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Iryna Honcharenko, Liliia Kozachenko, Tetiana Moroz. 
Informational support of the rural areas' development / Baltic Journal of 
Economic Studiel. - 2018. - No. 4, Vol. 4. - P. 93-99. 

 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  92489  
 

Дата реєстрації авторського права  08.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гончаренко Ірина Василівна, Ключник Альона Володимирівна, 
Галунець Наталія Іванівна  

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

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

твору (творів)  Науковий твір "Територіальне управління та планування розвитку 
територій: методичні рекомендації до виконання курсових робіт для 
здобувачів вищої освіти ступеня "магістр" спеціальності 281 "Публічне 
управління та адміністрування" денної та заочної форм навчання"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Мета навчальної дисципліни "Територіальне управління та 
планування розвитку територій" полягає у формуванні здобувачами 
вищої освіти професійних компетентностей щодо розподілу влади між 
різними рівнями та підвищення ефективності управління територіями 
в Україні.  
 

 



Авторське право і суміжні права. Бюлетень № 55, 2019 
 

166 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  92490  
 

Дата реєстрації авторського права  08.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Навчальний посібник "Соціально-економічна безпека"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Завора Т. М. Соціально-економічна безпека: 
навчальний посібник. – Полтава : ПолтНТУ, 2019. - 237 с. 

 
Анотація   

Висвітлено концептуальні основи національної безпеки держави та 
виокремлено роль соціальної складової у її забезпеченні. Розкрито 
теоретичні підходи, методичний інструментарій, прикладні системи та 
аналітичні технології обґрунтування управлінських рішень щодо 
забезпечення соціально-економічної безпеки. До кожної теми 
запропоновано питання для самоконтролю, тестові завдання та 
наведена використана література.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  92491  
 

Дата реєстрації авторського права  08.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Биба Володимир Васильович, Васюта Вікторія Борисівна, Міняйленко 
Інна Валентинівна  

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

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

твору (творів)  Стаття "Start-up: search of ways of investment support for development of 
small business"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Byba V. V., Vasiuta V. B., Miniailenko I. V. Start-up: 
search of ways of investment support for development of small business /          
V. V. Byba, V. B. Vasiuta, I. V. Miniailenko // Науковий вісник Полісся. - 
2018. - № 2 (14). Частина 1. - С. 157-163. 

 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  92492  
 

Дата реєстрації авторського права  08.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Васюта Вікторія Борисівна, Биба Володимир Васильович, Міняйленко 
Інна Валентинівна  
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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 "Науково-методичні підходи до оцінювання факторів 
просторового розвитку регіону"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Васюта В. Б., Биба В. В., Міняйленко І. В. Науково-
методичні підходи до оцінювання факторів просторового розвитку 
регіону / В. Б. Васюта, В. В. Биба, І. В. Міняйленко // Economics and 
Finance. - 2018. - № 11. - С. 26-39. 

 
Анотація   

Розроблено методичний підхід до визначення виробничого, 
інноваційного, споживчого, трудового, інфраструктурного, фінансового 
потенціалу. Запропоновано систему врахування екологічного, 
соціального, економічного та кримінального ризиків. Реалізовано 
методику для оцінювання потенціалу розвитку регіонів України. 
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  92493  
 

Дата реєстрації авторського права  08.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Комеліна Ольга Володимирівна, Васюта Вікторія Борисівна, 
Міняйленко Інна Валентинівна  

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

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

твору (творів)  Стаття "Spatial development of construction: modeling and its financial 
and investment support"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: O. V. Komelina, V. B. Vasiuta, I. V. Miniailenko. Spatial 
development of construction: modeling and its financial and investment 
support / O. V. Komelina, V. B. Vasiuta, I. V. Miniailenko // International 
Journal of Engineering & Technology. - 2018. - № 7 (3.2). - p. 183-190. 

 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  92494  
 
Дата реєстрації авторського права  08.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гончаренко Юрій Анатолійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір науково-технічного характеру, 

літературний письмовий твір практичного характеру, ілюстрація  
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Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науково-технічний твір "Синергетическое получение 
антисептического и обеззараживающего средства" ("Синергия 
Свободной Активности")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Описані результати досліджень синергетичного одержання 
антисептичного та знезаражуючого засобу. Наведені висновки та 
пропозиції по розробці пристроїв генерування такого засобу.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  92495  
 

Дата реєстрації авторського права  08.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ростока Марина Львівна (Ростока Марина Львовна, Rostoka Marina, 
Rostoka Maryna, Mari Ross)  

 
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 творів "Розбудова єдиного відкритого інформаційного 
простору освіти впродовж життя: збірник матеріалів Першого 
Міжнародного науково-практичного WEB-форуму. (Програма. 
Сертифікат. Диплом модератора. Логотип)" ("Forum-SOIS")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  92496  
 

Дата реєстрації авторського права  08.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Дисертація на здобуття наукового ступеня "РОЗВИТОК 
ПРОФЕСІЙНОГО СТАТУСУ ВЧИТЕЛЯ У ВІТЧИЗНЯНІЙ 
ПЕДАГОГІЧНІЙ ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИЦІ (ДРУГА ПОЛОВИНА ХХ - 
ПОЧАТОК ХХІ СТ.)"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У дисертації здійснено ретроспективний аналіз розвитку професійного 
статусу вчителів у другій половині ХХ - на початку ХХІ ст.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  92497  
 

Дата реєстрації авторського права  08.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

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

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  92498  
 

Дата реєстрації авторського права  08.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Скульптура "Порхающая тайна"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  92499  
 

Дата реєстрації авторського права  08.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Збірник творів ужиткового мистецтва "Авторські керамічні вироби 
"Пантарелі" (1992-2019 рр.) ("Авторські керамічні вироби "Пантарелі")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Збірник складається з трьох розділів: "Панські тарелі", "Азійське 
каміння", "Кавказькі барви", в яких представлені керамічні вироби  
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(різноманітний керамічний посуд, скульптури), створені художником-
керамістом Стельмашенком Олександром Анатолійовичем в період з 
1992 по 2019 рр.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  92500  
 

Дата реєстрації авторського права  08.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Літературний письмовий твір для телебачення "Формат телевізійного 
проекту "POV" (Point of view)"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

"POV" - це опис телевізійного формату, в якому учасникам 
пропонується відповісти на ряд питань. За допомогою цих відповідей 
розкривається та чи інша суспільно важлива тема та ставлення 
суспільства до неї.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  92501  
 

Дата реєстрації авторського права  08.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Пілатович Євгеній Максимович, Гапула Михайло Вікторович  
 
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)  Літературний письмовий твір науково-прикладного характеру 
"Концепція фірмового стилю, логотип і фірмові кольори"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  92502  
 

Дата реєстрації авторського права  08.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Комп'ютерна система "Lagrange Polynomial 
Interpolation" для інтерполяції табличної функції методом Лагранжа" 
("LPI")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програмний продукт LPI призначений для аналітичного опису 
поведінки фізичного процесу, яка задана табличною функцією однієї 
змінної у вигляді інтерполяційного полінома. Для обчислення 
коефіцієнтів полінома використано метод Лагранжа. Результати 
інтерполяції можна використати під час математичного моделювання 
фізичного процесу. Продукт розроблено мовою високого рівня С#.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  92503  
 
Дата реєстрації авторського права  08.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Апанасевич Ганна Олександрівна, Фьодоров Деніс Геннадьєвіч 

(Фёдоров Денис Геннадьевич)  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Графічне зображення з включенням словосполучення "ZERO HRYVNIA"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Твір являє собою виконане індивідуальним художнім прийомом 
графічне зображення з включенням словосполучення "ZERO 
HRYVNIA". Нижче словосполучення знаходяться зображення 
Одеського національного академічного театру опери і балету та 
балерин. Графічне зображення буде використовуватися у сувенірній 
продукції, яка призначена для залучення туристів з усього світу.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  92504  
 
Дата реєстрації авторського права  08.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Апанасевич Ганна Олександрівна, Фьодоров Деніс Геннадьєвіч 

(Фёдоров Денис Геннадьевич)  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Графічне зображення з включенням словосполучення "НУЛЬ 

ГРИВЕНЬ"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Твір являє собою виконане індивідуальним художнім прийомом 
графічне зображення з включенням словосполучення "НУЛЬ 
ГРИВЕНЬ". Нижче словосполучення розташований вітрильник, який 
символізує знаходження міста Одеси біля моря, а також символіка 
держави Україна - прапор, герб і позначення гривні, як реклама 
держави у всьому світі та її привабливість. Графічне зображення буде 
використовуватися у сувенірній продукції, яка призначена для 
залучення туристів з усього світу. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  92505  
 
Дата реєстрації авторського права  08.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Піпченко Олександр Дмитрович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, складений твір, 

ілюстрація  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Інтерактивний навчальний посібник "Управління баластними 

операціями (Ballast Water Management)"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Твір розкриває проблему роботи з баластними водами на суднах 
міжнародного плавання в зв'язку з вимогами "Конвенції по 
управлінню баластними водами". Курс призначений для діючих 
судноводіїв, також для осіб, що навчаються в спеціалізованих морських 
навчальних закладах, викладачів, аудиторів та інших фахівців, 
пов'язаних з судноплавством.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  92506  
 
Дата реєстрації авторського права  08.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Піпченко Олександр Дмитрович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, складений твір, 

ілюстрація  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Інтерактивний навчальний посібник "Планування Маршруту за 

допомогою ЕКДІС (Passage Planning with ECDIS)"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Твір розкриває проблему сучасної електронної картографії, 
планування морського переходу і особливостей, пов'язаних з роботою  
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на судні без паперових карт. Курс призначений для діючих судноводіїв, 
також для осіб, що навчаються в спеціалізованих морських навчальних 
закладах, викладачів, аудиторів та інших фахівців, пов'язаних з 
судноплавством.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  92507  
 
Дата реєстрації авторського права  08.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бутенко Микита Віталійович (ruf1)  
 
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 "Inner Gloom"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  92508  
 
Дата реєстрації авторського права  08.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ткачук Марина 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)  Тритмент документального фільму "Наша Антарктида: історія 

українців на Південному полюсі"  ("Наша Антарктида")  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  92509  
 
Дата реєстрації авторського права  08.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Тереховський Віктор Володимирович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір прикладного характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Літературний письмовий твір науково-прикладного характеру 

"Концепція фірмового стилю, логотип і фірмові кольори "DEVPACE"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  92510  
 
Дата реєстрації авторського права  08.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Брицький Валентин Олегович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір прикладного характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Літературний письмовий твір науково-практичного характеру 

"Концепція фірмового стилю, логотип і фірмові кольори "KEEP 
PROMOTION MENTAL FORCE"    

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  92511  
 
Дата реєстрації авторського права  08.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Брицький Валентин Олегович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір прикладного характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Літературний письмовий твір науково-прикладного характеру 

"Концепція фірмового стилю, логотип і фірмові кольори "POLOR"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  92512  
 
Дата реєстрації авторського права  08.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ярославська Ірина Олександрівна  
 
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)  Літературний письмовий твір науково-прикладного характеру 

"Концепція фірмового стилю, логотип і фірмові кольори "БЕАТРІС"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  92513  
 

Дата реєстрації авторського права  08.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ткач Костянтин Іванович, Нікітін Дмитро Миколайович, Радєв 
Михайло Степанович, Буряк Олександр Васильович, Горшкодьор Ігор 
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 "GERC Data Collection"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Основне завдання комп'ютерної програми - ведення довідників 
контрагентів та послуг, довідників організацій, а також керування 
завантаженням даних у базу боргів, ППП, базу рахунків з подальшою 
можливістю формувати рахунки-повідомлення, а також створення 
прив'язки особового рахунку до відповідного еталону.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  92514  
 

Дата реєстрації авторського права  08.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ткач Костянтин Іванович, Нікітін Дмитро Миколайович, Радєв 
Михайло Степанович, Кронберг Володимир Олександрович, Чорний 
Костянтин 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 "Print Invoice"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Основне призначення комп'ютерної програми формування та друк 
рахунків-повідомлень за надані послуги (формування файлу * .pdf) з 
рахунками-повідомленнями відповідно до налаштувань, таблиці боргів 
і нарахувань, прив'язки будинків.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  92515  
 

Дата реєстрації авторського права  08.10.2019  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ткач Костянтин Іванович, Радєв Михайло Степанович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Комп'ютерна програма "GERC Daily Transactions Register"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Основне призначення комп'ютерної програми "GERC Daily 
Transactions Register" - керування процесом зміни статусу операційного 
дня (відкриття/закриття), яке здійснюється на підставі введення 
банківських документів, що викликають виконання банківських 
операцій.   
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  92516  
 

Дата реєстрації авторського права  08.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ткач Костянтин Іванович, Нікітін Дмитро Миколайович, Радєв 
Михайло Степанович, Сарухонян Артем Олександрович, Ревеко 
Тетяна 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 "GERC CrossCheck"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Основне призначення комп'ютерної програми "GERC CrossCheck" - 
здійснення звірки по проведених платежах клієнт-банків та друк звітів 
для бухгалтерії перед закриттям операційного дня з наступними 
функціональними можливостями: прийом виписок по всіх клієнт-
банках; звірка суми "Виписки" проведеного платежу з сумою "Кредит" 
в клієнт-банку після формування виписки; звірка по проведених 
платежах у розрізі клієнт-банку.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  92517  
 

Дата реєстрації авторського права  08.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ткач Костянтин Іванович, Нікітін Дмитро Миколайович, Радєв 
Михайло Степанович, Чернега Лілія Євгенівна, Качур Ольга 
Михайлівна  

 
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 "Kinder Conto"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Основне призначення комп'ютерної програми - це облік та ведення 
нарахувань за дитяче харчування дітей в початкових дошкільних 
установах в розрізі районів, дитячих садків (шкіл, інтернатів), а також 
ведення табелю відвідувань по відповідному навчальному закладу у 
розрізі групи/класу.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  92518  
 

Дата реєстрації авторського права  08.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

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

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  92519  
 

Дата реєстрації авторського права  08.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Літературний письмовий твір "Целительско-психологическая 
трансформационная игра "Кристалл Авиценна"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Сучасна людина, що знаходиться в світі наростаючого достатку, муки 
вибору і необхідності нескінченних змін, прийнять швидких рішень, як 
ніколи раніше, відчуває потребу в розумінні свого істинного шляху, 
який дозволить відмовитися від хаосу і вибрати шлях гармонії і 
рівноваги, де немає місця стресам і сумнівам.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  92520  
 

Дата реєстрації авторського права  08.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Літературний письмовий твір "Бізнес-модель "Замуж Играючи"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Це новітня концептуальна авторська розробка в області бізнес-
моделювання, корпоративних тренінгів та навчальних програм для 
персоналу та управлінських структур для досягнення стратегічних 
цілей компаній, а також новітня методологія в області побудови і 
проведення психологічних сесій, тренінгів для досягнення 
максимального ефекту при мінімальних тимчасових витратах.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  92521  
 

Дата реєстрації авторського права  08.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Агріаналітика: Бухгалтерський облік" 
("AgriAnalytica: Бухгалтерський облік")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма забезпечує ведення бухгалтерського та податкового обліку 
всіх видів сільськогосподарської діяльності, а також формування 
бухгалтерської, статистичної та податкової звітності. Надає можливість 
співпрацювати бухгалтеру та консультанту он-лайн у будь-який час та 
з будь-якого місця.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  92522  
 

Дата реєстрації авторського права  08.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Тимошенко Людмила Миколаївна (Liudmyla Ginner)  
 
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 "Агріаналітика: Кабінет Аграрія" 
("AgriAnalytica: Кабінет Аграрія")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Кабінет Аграрія - це комп'ютерна програма, за допомогою якої 
забезпечується взаємодія агровиробників з державними установами, 
банками, інвесторами, постачальниками матеріальних ресурсів, 
техніки та обладнання, покупцями сільськогосподарської продукції та 
іншими контрагентами. За допомогою даної програми аграрії можуть 
подавати заявки он-лайн та отримати необхідне фінансування.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  92523  
 

Дата реєстрації авторського права  08.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Войцеховська Тетяна Юріївна  
 
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 Бізнес-гри "Финансовый интеллект SQ"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

В опису зазначаються правила Бізнес-гри, що допомагає 
трансформувати стратегії мислення у реальному житті з метою 
отримання навичок управління такими ресурсами як час, енергія, 
гроші для можливості у подальшому управляти фінансовими 
результатами.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  92524  
 

Дата реєстрації авторського права  08.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Музичний твір "Трейлер японської партії"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  92525  
 
Дата реєстрації авторського права  08.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Петришин Ярослав Романович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Музичний твір без тексту  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Музичний твір "Трейлер Іграшка Доктор"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  92526  
 
Дата реєстрації авторського права  08.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Петришин Ярослав Романович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Музичний твір без тексту  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Музичний твір "Трейлер З Днем Народження"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  92527  
 
Дата реєстрації авторського права  08.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Петришин Ярослав Романович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Музичний твір без тексту  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Музичний твір "Трейлер Космо"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  92528  
 
Дата реєстрації авторського права  08.10.2019  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Петришин Ярослав Романович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Музичний твір без тексту  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Музичний твір "Трейлер Догляд за дитиною"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  92529  
 

Дата реєстрації авторського права  08.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Музичний твір "Тізерна мелодія 3.2"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  92530  
 

Дата реєстрації авторського права  08.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Музичний твір "Тізерна мелодія 3.1"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  92531  
 

Дата реєстрації авторського права  08.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Музичний твір "Тізерна мелодія 2.3"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  92532  
 

Дата реєстрації авторського права  08.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Музичний твір "Тізерна мелодія 2.2"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  92533  
 

Дата реєстрації авторського права  08.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Музичний твір "Тізерна мелодія 2.1"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  92534  
 

Дата реєстрації авторського права  08.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Музичний твір "Тізерна мелодія 1.3"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  92535  
 

Дата реєстрації авторського права  08.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Музичний твір "Тізерна мелодія 1.2"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  92536  
 

Дата реєстрації авторського права  08.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Музичний твір "Трейлер Вакцинація"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  92537  
 

Дата реєстрації авторського права  08.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Музичний твір "Трейлер хірург"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  92538  
 

Дата реєстрації авторського права  08.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Музичний твір "Трейлер Гонки"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  92539  
 

Дата реєстрації авторського права  08.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Музичний твір "Трейлер Пошта 2"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  92540  
 

Дата реєстрації авторського права  08.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Музичний твір "Трейлер Пошта 1"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  92541  
 
Дата реєстрації авторського права  08.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Петришин Ярослав Романович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Музичний твір без тексту  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Музичний твір "Трейлер Супермаркет Panda"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  92542  
 
Дата реєстрації авторського права  08.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Петришин Ярослав Романович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Музичний твір без тексту  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Музичний твір "Трейлер маяк Квест"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  92543  
 
Дата реєстрації авторського права  08.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Петришин Ярослав Романович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Музичний твір без тексту  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Музичний твір "Трейлер морська лабораторія"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  92544  
 
Дата реєстрації авторського права  08.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Петришин Ярослав Романович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Музичний твір без тексту  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Музичний твір "Тізерна мелодія 1.1"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  92545  
 
Дата реєстрації авторського права  08.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Петришин Ярослав Романович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Музичний твір без тексту  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Музичний твір "Мелодія сну 2"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  92546  
 
Дата реєстрації авторського права  08.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Петришин Ярослав Романович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Музичний твір без тексту  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Музичний твір "Мелодія сну 1"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  92547  
 

Дата реєстрації авторського права  08.10.2019  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Музичний твір "Страшна музика 2"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  92548  
 

Дата реєстрації авторського права  08.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Музичний твір "Залізничне меню"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  92549  
 

Дата реєстрації авторського права  08.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Музичний твір "Страшна музика 1"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  92550  
 

Дата реєстрації авторського права  08.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Музичний твір "Гіппо YouTube 1"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  92551  
 

Дата реєстрації авторського права  08.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Музичний твір "Гіппо Мексика Мультітрек"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  92552  
 

Дата реєстрації авторського права  08.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Музичний твір "Гіппо Мексика 4"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  92553  
 

Дата реєстрації авторського права  08.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Музичний твір "Залізнична гра 4"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  92554  
 

Дата реєстрації авторського права  08.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Музичний твір "Залізнична гра 3"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  92555  
 

Дата реєстрації авторського права  08.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Музичний твір "Залізнична гра 2"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  92556  
 

Дата реєстрації авторського права  08.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Музичний твір "Залізнична гра 1"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  92557  
 
Дата реєстрації авторського права  08.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Петришин Ярослав Романович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Музичний твір без тексту  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Музичний твір "Музика Поп-дівчина 3"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  92558  
 
Дата реєстрації авторського права  08.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Агієнко Ірина Вікторівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Твір образотворчого мистецтва "TIB-SIP"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Твір являє собою зображення, яке скомпоновано з кількох елементів, а 
саме: на фоні контуру, який симолічно зображує мозок людини, розміщено 
5 літер: S, I, P, T, B.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  92559  
 

Дата реєстрації авторського права  08.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Літературний письмовий твір наукового характеру "Охраняется ли 
художественный стиль авторским правом?"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Аналізується проблема художнього стилю як категорія образотворчого 
мистецтва в контексті норм права інтелектуальної власності. 
Наводяться докази неможливості надання охорони стилю як об'єкту 
авторського права нормами вітчизняного і міжнародного 
законодавства.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  92560  
 
Дата реєстрації авторського права  08.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Соколовський Сергій Іванович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Твір образотворчого мистецтва "Dr. Sokolovskiy"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Твір являє собою зображення, яке містить два слова, що означають 
поєднання звання та прізвища автора, а саме Dr. Sokolovskiy. Слова 
написані оригінальним шрифтом, який імітує рукописний, літерами 
англійського алфавіту, світлим кольором на контрастно-темному фоні 
прямокутника, який має градієнтне забарвлення (від світлого в центрі 
до густо-темного по краях). 
   

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  92561  
 
Дата реєстрації авторського права  08.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Богатирьова Юлія Миколаївна (Julianna)  
 
Повне ім'я або 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 "Английский для разговора и пения. Для 

начинающих. "Music English". Starter. Модуль 1" ("Music 
English/Starter")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Видання являє собою модульну розробку для вивчення англійської 
мови. Модуль 1 призначений для початківців. Перше знайомство з  
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граматикою і лексикою на побутові теми, що цікавить широке коло 
людей. Особливістю курсу є те, що методика авторська і побудована на 
проспівуванні окремих слів і фраз, які легше в результаті засвоюються 
і запам'ятовуються.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  92562  
 
Дата реєстрації авторського права  08.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мех Артем Сергійович (Will Armex)  
 
Повне ім'я 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 "Hush"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  92563  
 
Дата реєстрації авторського права  08.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Богатирьова Юлія Миколаївна (Julianna)  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Музичний твір без тексту, складений твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Збірка фортепіанних п'єс "Хорошее настроение" Обучение игре на 

фортепиано. Для детей"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Видання являє собою авторську збірку фортепіанних творів для 
наймолодших виконавців. У збірці представлені 12 композицій. Збірку 
творів відрізняє різноманітність стилів та широке коло жанрів. 
Виконавці також познайомляться з різними штрихами, динамічними 
відтінками, темпами тощо, що допомагають із перших кроків у музиці 
опановувати тонкощі гри на фортепіано.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  92564  
 

Дата реєстрації авторського права  08.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мех Артем Сергійович (Will Armex)  
 
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 "Love Is Gone"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  92565  
 

Дата реєстрації авторського права  08.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Збірка фортепіанних п'єс "Королева мелодия" 12 фортепианных 
пьес/Нотное издание" ("12 Фортепианных пьес "Королева мелодия")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Видання є логічним продовженням перших двох збірок сучасного 
композитора Юлії Богатирьової. Фортепіанна музика у збірці 
представлена розмаїто й багатогранно, твори охоплюють широке коло 
жанрів, різностильові напрями й індивідуальну творчу манеру 
композитора. Музична мова більшості п'єс зі збірки пронизана 
картинами природи, фольклорними інтонаціями, ладовими барвами.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  92566  
 

Дата реєстрації авторського права  08.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Збірка фортепіанних п'єс "WAVE OF EMOTIONS" 12 best piano 
melodies" ("WAVE OF EMOTIONS")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Авторські композиції, що входять до збірки, написані для виконавців- 
початківців, також можуть використовуватись в репертуарі учнів 
музичних шкіл. Композитором були враховані виконавські можливості 
початківців, виставлена відповідна аплікатура, штрихи та динамічні  
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відтінки. Нотне видання представляє авторський погляд на методику 
навчання гри на фортепіано. Автор використовує елементи 
варіаційності та куплетної форми.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  92567  
 

Дата реєстрації авторського права  08.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мех Артем Сергійович (Will Armex)  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Музичний твір з текстом "Never Fall"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  92568  
 

Дата реєстрації авторського права  08.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сухіх Аліса 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 "Модель формування здоров'язбережувального 
складника ІК-компетентності учнів основної школи"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У роботі представлено модель формування здоров'язбережувального 
складника інформаційно-комунікаційної компетентності учнів 
основної школи, розвиток якого є невід'ємною умовою безпечного 
використання програмно-апаратних засобів. Теоретично обґрунтовано 
компоненти моделі: цільовий, змістовний, технологічний, 
діагностичний та результативний.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  92569  
 

Дата реєстрації авторського права  08.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Богатирьова Юлія Миколаївна (Julianna)  
 
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 фортепіанних п'єс "15 Piano pieces GOOD MOOD" ("GOOD 
MOOD")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Видання являє собою авторську збірку фортепіанних творів для 
наймолодших виконавців. У збірці представлені 12 композицій. Збірку 
творів відрізняє різноманітність стилів та широке коло жанрів. 
Виконавці також познайомляться з різними штрихами, динамічними 
відтінками, темпами тощо, що допомагають із перших кроків у музиці 
опановувати тонкощі гри на фортепіано.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  92570  
 

Дата реєстрації авторського права  08.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Збірка фортепіанних п'єс "12 Piano pieces QUEEN MELODY" 
("QUEEN MELODY")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Видання є логічним продовженням перших двох збірок сучасного 
композитора Юлії Богатирьової. Фортепіанна музика у збірці 
представлена розмаїто й багатогранно, твори охоплюють широке коло 
жанрів, різностильові напрями й індивідуальну творчу манеру 
композитора. Музична мова більшості п'єс зі збірки пронизана 
картинами природи, фольклорними інтонаціями, ладовими барвами.   
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  92571  
 

Дата реєстрації авторського права  08.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сухіх Аліса 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 "Зарубіжний досвід здоров'язбережувального 
використання програмно-апаратних засобів у навчальному процесі 
загальноосвітньої школи"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У роботі окреслено основні переваги впровадження сучасних програмно-
апаратних засобів у навчальний процес загальноосвітньої школи.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  92572  
 
Дата реєстрації авторського права  08.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Богатирьова Юлія Миколаївна (Julianna)  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Музичний твір без тексту, складений твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Збірка фортепіанних мелодій "Волна эмоций" 12 лучших 

фортепианных мелодий"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Авторські композиції, що входять до збірки, написані для виконавців 
початківців, також можуть використовуватись в репертуарі учнів 
музичних шкіл.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  92573  
 
Дата реєстрації авторського права  08.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сухіх Аліса 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 "Problem of health saving of secondary school students in 

terms of ICT use"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У роботі розглянуто важливі аспекти проблеми здоров'язбережуваль-
ного використання програмно-апаратних засобів у навчальному 
процесі основної школи. Окреслено переваги застосування цих засобів, 
а також потенційні загрози для здоров'я підростаючого покоління. 
Наведено результати опитування учнів (Київ, Полтава, Червоний Луч) 
щодо їх обізнаності про основні вимоги й норми роботи з програмно-
апаратними засобами та їх дотримання.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  92574  
 

Дата реєстрації авторського права  08.10.2019  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Жовнерчук Сергій Адольфович (Ser Jo), Богатирьова Юлія 
Миколаївна (Julianna)  

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

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

твору (творів)  Збірка навчальних посібників "Tuition on the piano. For adults. 
MUSICBOOM. Prestige" (1-6 модулі)" ("Piano "MUSICBOOM")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Навчання побудовано на новій модульній методиці гри на фортепіано. 
Поступово формуються навички, самоконтроль, розуміння будови і 
руху мелодії. Розкриваються секрети виконавської майстерності. 
Запропонована музика вільна від складних класичних догм і 
навчальних "стомлюючих" стандартів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  92575  
 

Дата реєстрації авторського права  08.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Жовнерчук Сергій Адольфович (Ser Jo), Богатирьова Юлія 
Миколаївна (Julianna)  

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

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

твору (творів)  Збірка навчальних посібників "Tuition pop vocal. For adults. 
MUSICBOOM" (1-6 модулі)" ("Vocal "MUSICBOOM")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Навчання технічно володіти своїм голосом, "чисто" і вільно співати, 
розкриваючи характер твору. Робота з мікрофоном в студії. Безліч 
авторських розспівок. Оволодівши запропонованою універсальною 
програмою, в подальшому самому можна розвинути і розширити свої 
музичні здібності, як в класичному, так і в естрадному напрямку.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  92576  
 

Дата реєстрації авторського права  08.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Жовнерчук Сергій Адольфович (Ser Jo), Богатирьова Юлія 
Миколаївна (Julianna)  

 
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, складений твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка навчальних посібників "Обучение игре на фортепиано. Для 
взрослых. MUSICBOOM Prestige" (1-6 модулі)"  ("Фортепиано 
"MUSICBOOM")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Навчання побудовано на новій модульній методиці гри на фортепіано. 
Поступово формуються навички, самоконтроль, розуміння будови і 
руху мелодії. Розкриваються секрети виконавської майстерності. 
Запропонована музика вільна від складних класичних догм і 
навчальних "стомлюючих" стандартів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  92577  
 

Дата реєстрації авторського права  08.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Жовнерчук Сергій Адольфович (Ser Jo), Богатирьова Юлія 
Миколаївна (Julianna)  

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

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

твору (творів)  Збірка навчальних посібників "Обучение эстрадному вокалу. Для 
взрослых. MUSICBOOM" (1-6 модулі)" ("Вокал "MUSICBOOM")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Навчання технічно володіти своїм голосом, "чисто" і вільно співати, 
розкриваючи характер твору. Безліч авторських розспівок. 
Оволодівши запропонованою універсальною програмою, в 
подальшому самому можна розвинути і розширити свої музичні 
здібності, як в класичному, так і в естрадному напрямку.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  92578  
 

Дата реєстрації авторського права  08.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Жовнерчук Сергій Адольфович (Ser Jo), Богатирьова Юлія 
Миколаївна (Julianna)  

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

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

твору (творів)  Збірка навчальних посібників "Навчання грі на фортепіано. Для 
дорослих. MUSICBOOM" (1-6 модулі)" ("Фортепіано "MUSICBOOM")  
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Навчання побудовано на новій модульній методиці гри на фортепіано. 
Поступово формуються навички, самоконтроль, розуміння будови і 
руху мелодії. Розкриваються секрети виконавської майстерності. 
Запропонована музика вільна від складних класичних догм і 
навчальних "стомлюючих" стандартів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  92579  
 
Дата реєстрації авторського права  08.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Жовнерчук Сергій Адольфович (Ser Jo), Богатирьова Юлія 

Миколаївна (Julianna)  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру, складений твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Збірка навчальних посібників "Музыкальные приключения" Уроки 

музыки. Для детей школьного возраста (1-6 журнали)" ("Навчальний 
посібник "Музыкальные приключения")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Всі теми серії посібників подані у вигляді подорожей, що легко 
застосовуються в навчальній практиці. Вони написані для дітей 
дохідливою музичною мовою, доступні для сприйняття, наповнені 
яскравою оригінальною змістовністю. Пропонуються різноманітні ігри, 
ребуси, кросворди на музичну тематику. Через художню образність 
формуються враження дитини про навколишній світ, передаються 
почуття, впливаючи на її емоційну сферу.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  92580  
 
Дата реєстрації авторського права  08.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Жовнерчук Сергій Адольфович (Ser Jo), Богатирьова Юлія 

Миколаївна (Julianna)  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру, складений твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Збірка навчальних посібників "Музичні пригоди" Уроки музики. Для 

дітей шкільного віку (1-6 журнали)" ("Навчальний посібник "Музичні 
пригоди")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Всі теми серії посібників подані у вигляді подорожей, що легко 
застосовуються в навчальній практиці. Вони написані для дітей 
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дохідливою музичною мовою, доступні для сприйняття, наповнені 
яскравою оригінальною змістовністю. Пропонуються різноманітні ігри, 
ребуси, кросворди на музичну тематику. Через художню образність 
формуються враження дитини про навколишній світ, передаються 
почуття, впливаючи на її емоційну сферу.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  92581  
 

Дата реєстрації авторського права  08.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Жовнерчук Сергій Адольфович (Ser Jo), Богатирьова Юлія 
Миколаївна (Julianna)  

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

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

твору (творів)  Збірка навчальних посібників "Звёздный шаг" ("Серія "Звёздный 
шаг")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Вокальний розвиток є первинним в цій серії посібників.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  92582  
 

Дата реєстрації авторського права  08.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Жовнерчук Сергій Адольфович (Ser Jo), Богатирьова Юлія 
Миколаївна (Julianna)  

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

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

твору (творів)  Збірка навчальних посібників "Зірковий крок" ("Серія "Зірковий крок")  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Вокальний розвиток є первинним в серії цих посібників.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  92583  
 

Дата реєстрації авторського права  08.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Баловсяк Сергій Васильович, Фодчук Ігор Михайлович  
 
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 "Багаторівнева орієнтована фільтрація 
зображень у просторовій області" ("OrientFilter18")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Комп'ютерна програма призначена для багаторівневої орієнтованої 
фільтрації цифрових зображень у просторовій області. Точність 
фільтрації підвищено за рахунок автоматичного визначення напряму 
фільтрації в межах локальних вікон з урахуванням контурів 
зображень, які обчислюються методом Кенні.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  92584  
 

Дата реєстрації авторського права  08.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Художньо-графічний твір "Ескіз до етикетки "ALONA CINI"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  92585  
 

Дата реєстрації авторського права  08.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Тресеїна Наталія Олександрівна (Skarlett; Скарлетт)  
 
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)  Навчальний посібник "Нормализация и оздоровление проблемной, 
жирной и смешанной кожи лица" ("Идеальная кожа лица")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Дана книга розкриває секрети гарної шкіри обличчя та формує 
правильні звички у повсякденному косметичному догляді. Тут ви 
знайдете прості рекомендації, приклади з косметичної практики автора 
твору, багато легких у побуті та виконанні рецептів, засобів та способів  
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для зберігання вашої шкіри молодою та гарною впродовж багатьох 
років.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  92586  
 
Дата реєстрації авторського права  08.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Тресеїна Наталія Олександрівна (Skarlett; Скарлетт)  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір науково-практичного характеру, 

фотографічний твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Методичний посібник "Комплексная антицеллюлитная программа: 

детокс-питание и моделирование  тела" ("Идеальное тело")  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Дана книга розкриває секрети стрункого тіла, пружної шкіри та формує 
правильні звички у повсякденному харчуванні, так щоб це запобігало 
формуванню целюліту та зайвої ваги. Тут ви знайдете прості рекомендації, 
приклади з практики автора твору, приклади багатьох людей, які 
виконували цю програму; багато легких у побуті та виконанні рецептів, 
засобів та способів, що допомагають отримати гарне тіло у домашніх 
умовах.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  92587  
 

Дата реєстрації авторського права  08.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ткач Валентин Іванович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Книга "Челядник вітру, хвиль і хмар"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

За одним з визначень, до прикладу - у Івана Франка, челядник - це 
ремісник, який працював під керівництвом майстра до здобуття звання 
майстра. Власне - це підмайстер. Усі ми, направду є челядниками 
Єдиного Майстра. Та кожен "вчиться" на своє. "Челядник вітру, хвиль 
і хмар" - це розповіді-спроби пояснити собі і читачеві, на що ж вчився і 
вчиться автор.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  92588  
 
Дата реєстрації авторського права  08.10.2019  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Копитова Лілія Федорівна  
 
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 науково-практичного характеру "Проект "VGbook 

creative project" з емблемою"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Описаний унікальний проект щодо навчання англійської мови.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  92589  
 
Дата реєстрації авторського права  08.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Копитова Лілія Федорівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір учбового характеру, складений твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Складений твір "Авторська методика використання одночасно п'яти 

видів пам'яті та творчості задля успішного швидкого засвоєння нових 
слів та граматики іноземної мови на прикладі англійської з 
аудіозаписами"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Унікальна методика навчання англійської мови із аудіозаписами.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  92590  
 
Дата реєстрації авторського права  08.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Федушко Соломія Степанівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Комп'ютерна програма "Верифікатор персональних даних учасника 

віртуальної спільноти"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Комп'ютерна програма призначена для автоматизації перевірки 
достовірності персональної інформації учасників віртуальних спільнот  
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шляхом комп'ютерно-лінгвістичного  аналізу їхніх інформаційних 
слідів. Системний аналіз інформаційного наповнення робиться шляхом 
моделювання інформаційних портретів учасників віртуальних 
спільнот на основі перевірки їх достовірності.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  92591  
 
Дата реєстрації авторського права  08.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Федушко Соломія 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)  Рукопис твору наукового характеру "Комп'ютерно-лінгвістичні 

методи перевірки достовірності персональних даних користувачів 
віртуальних спільнот"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Поширення недостовірного інформаційного контенту є величезною 
глобальною проблемою сьогодення українського сегмента WWW. 
Критично важливими задачами є розроблення нових, удосконалення та 
адаптація наявних комп'ютерно-лінгвістичних методів перевірки 
достовірності персональних даних користувачів віртуальних спільнот. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  92592  
 
Дата реєстрації авторського права  08.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Федушко Соломія Степанівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Комп'ютерна програма "Електронний словник лінгвістичних 

маркерів соціально-демографічних характеристик веб-учасників"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Комп'ютерна програма призначена для консолідації усіх лінгвістичних 
маркерів, за якими визначаються соціально-демографічнні 
характеристики веб-учасників на основі комп'ютерно-лінгвістичного 
аналізу їхніх інформаційних слідів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  92593  
 

Дата реєстрації авторського права  08.10.2019  
 



Авторське право і суміжні права. Бюлетень № 55, 2019 
 

205 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мельникова Наталія Іванівна, Шаховська Наталія Богданівна, 
Мельников Володимир Аркадійович, Швороб Ірина Богданівна, 
Кривенчук Юрій Павлович  

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

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

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Система підтримки прийняття рішень щодо 
супроводу лікувального процесу в хворих з хірургічною патологією" 
("Antibioticus")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Комп'ютерна програма призначена для супроводу лікувального 
процесу хворих з хірургічною патологією, що забезпечує пошук 
персоналізованих рішень щодо вибору схем медикаментозного 
лікування під час антибіотикотерапії. Застосування цієї програми 
дозволило спростити роботу лікарів та покращити якість надання 
медичної допомоги хворим.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  92594  
 

Дата реєстрації авторського права  08.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Очкусь Андрій Мирославович (VSE PRO)  
 
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 "VSE PRO - Вибране"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  92595  
 

Дата реєстрації авторського права  08.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Зеленський Владислав Вадимович  
 
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 "Light"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  92596  
 
Дата реєстрації авторського права  08.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Пічугін Сергій Федорович, Пашинський Віктор Антонович, Зима 

Олександр Євгенович, Винников Пилип Юрійович, Біла Жанна 
Юріївна  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Монографія "Надійність лінійних частин магістральних 

трубопроводів"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Надійність лінійних частин магістральних 

трубопроводів - Reliability of Main Pipelines Linear Parts [Текст]: 
монографія / С. Ф. Пічугін, В. А. Пашинський, О. Є. Зима, П. Ю. 
Винников, Ж. Ю. Біла - Полтава : ПП "АСТРАЯ", 2018. - 439 с. 

 
Анотація   

В монографії викладена практична методика ймовірнісного 
розрахунку надійсності конструкції лінійної частини сталевого 
магістрального трубопроводу. Розв'язана задача оцінки надійності 
трубопроводу на етапах проектування, спорудження, експлуатації та 
капітального ремонту. Враховувалися кільцеві і поздовжні напруження 
у трубопроводі, на які впливають деформації випадково-неоднорідної 
основи, випадкові внутрішній робочий тиск та температурні перепади. 
Визначена імовірність відмови трубопроводу для різноманітних умов 
прокладання.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  92597  
 
Дата реєстрації авторського права  08.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Титаренко Роман Дмитрович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Графічне зображення "Зображення логотипу "HOME market хоум 

маркет - покупайте не вставая с дивана"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Зображення призначено для використання при організації рекламної 
кампанії, збуту та іншої діяльності, пов'язаної з різноманітними  
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товарами і виробами. Також може використовуватися на вивісках, на 
сувенірах, фірмових бланках, візитних картках та інших засобах і 
матеріалах тощо.   
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  92598  
 
Дата реєстрації авторського права  08.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Яценко Таміла 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 "Тенденції розвитку методики навчання української 

літератури в загальноосвітніх навчальних закладах (друга половина 
ХХ - початок ХХ століття)"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Яценко Таміла Тенденції розвитку методики 

навчання української літератури в загальноосвітніх навчальних 
закладах (друга половина ХХ - початок ХХ століття) : монографія / 
Таміла Яценко. - Київ : Педагогічна думка, 2016. - 360 с. 

 
Анотація   

Проаналізовано методичні надбання педагогічної науки, на ґрунті яких 
виникають сучасні науково-методичні концепції шкільної літературної 
освіти. Визначено та схарактеризовано тенденції розвитку методики 
навчання української другої половини ХХ - початку ХХІ ст. у контексті 
якісних змін у змісті та виборі методів, прийомів і форм шкільного 
навчання літератури.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  92599  
 
Дата реєстрації авторського права  08.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Яценко Таміла Олексіївна, Тригуб Ірина 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)  Літературний письмовий твір навчального характеру "Програма 

спеціального курсу "Шедеври модернізму: вивчення української і 
зарубіжної літератури у мистецькому контексті"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Яценко Т. О., Тригуб І. А. Шедеври модернізму: 

вивчення української і зарубіжної літератури у мистецькому контексті: 
програма спеціального курсу. - Тернопіль : Підручники і посібники, 
2018. - 68 с. 

 
Анотація   

Зміст програми спецкурсу орієнтує учнів на ознайомлення з визначними 
явищами доби модернізму, поглиблює вміння аналізувати  та інтерпретувати  
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модерністські твори української і зарубіжної літератури у мистецькому 
контексті.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  92600  
 

Дата реєстрації авторського права  08.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Парамонов Денис Юсупович  
 
Повне ім'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 "Лев"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Малюнок антропоморфного лева у капелюсі із рушницею, виконаний 
чорним, білим, червоним, бордовим, жовтим, бежевим та коричневим 
кольорами.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  92601  
 

Дата реєстрації авторського права  08.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Парамонов Денис Юсупович  
 
Повне ім'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 "Єнот"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Малюнок антропоморфного Єнота із глечиком на скейтборді, 
виконаний зеленим, чорним, білим, блакитним, рожевим, жовтим та 
оранжевими кольорами.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  92602  
 

Дата реєстрації авторського права  08.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Парамонов Денис Юсупович  
 
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 "Лисиця"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Малюнок антропоморфної лисиці, що грає на скрипці, виконаний 
чорним, бежевим, блакитним, червоним, коричневим та оранжевим 
кольорами.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  92603  
 

Дата реєстрації авторського права  08.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Парамонов Денис Юсупович  
 
Повне ім'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 "Корова"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Малюнок корови із метеликом на вусі, виконаний чорним, блакитним, 
рожевим, бежевим та коричневим кольорами. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  92604  
 

Дата реєстрації авторського права  08.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Парамонов Денис Юсупович  
 
Повне ім'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 "Кіт"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Малюнок антропоморфного кота із серветкою на шиї, виконаний 
чорним, білим, синім, рожевим, сірим та блакитним кольорами.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  92605  
 

Дата реєстрації авторського права  08.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Малюнок "Ведмедик"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Малюнок антропоморфного ведмедя, виконаний чорним, бежевим, 
рожевим та жовтим кольорами.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  92606  
 
Дата реєстрації авторського права  08.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Парамонов Денис Юсупович  
 
Повне ім'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 "Слон"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Малюнок слона у капелюсі із квіткою, виконаний зеленим, чорним, 
білим, блакитним, рожевим та сірим кольорами.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  92607  
 
Дата реєстрації авторського права  08.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Парамонов Денис Юсупович  
 
Повне ім'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 "Курка"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Малюнок курки виконаний чорним, білим, червоним, блакитним та 
жовтим кольорами.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  92608  
 

Дата реєстрації авторського права  08.10.2019  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Сценарій 4-серійного телевізійного фільму "Охотник. Меж двух 
миров"    

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  92609  
 

Дата реєстрації авторського права  08.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Рикберг Анатолій Борухович, Літус Олександр Олександрович, 
Литвиненко Богдан 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)  Науково-практичний твір "Метод и устройства для прецизионной  
маркировки и биопсии. (Method and devices for precise marking and 
biopsy)"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  92610  
 

Дата реєстрації авторського права  08.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Комп'ютерная програма "Автоматизована система Sky.Land 
"Координаційний центр пошуку та рятування"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  92611  
 

Дата реєстрації авторського права  08.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Грудина Маргарита Петрівна (Грудина Маргарита), Грудина Андрій 
Олександрович  

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

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

твору (творів)  Книга з ілюстраціями "ЧУДЕСА ЗА ОКНАМИ" Стихи для детей"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Ця ілюстрована книга християнських віршів для дітей від 2 до 12 
років. Вірші в цій книзі пізнавально-повчальні.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  92612  
 

Дата реєстрації авторського права  08.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дремлюк Вадим Григорович (Vadim_O travelGPS)  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Наві-Мапс GPS навігатор"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Комп'ютерна програма являє собою програму (додаток), яка може 
працювати на наступних пристроях: смартфоні, планшеті, 
автонавігаторі, магнітолі та інші пристроях під керуванням 
операційних систем Android, IOS та аналогічних, використовуючи 
векторні карти та дані з карт для пошуку та відображення 
різноманітних об'єктів на карті, пошуку адреси, відображення 
місцезнаходження користувача на карті.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  92613  
 

Дата реєстрації авторського права  08.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Луговський Олександр Федорович, Яковець Інна Олександрівна, 
Литовченко Наталія Миколаївна, Пищик Ольга Анатоліївна, 
Тертишник Марина Вікторівна, Буцяк Денис Віталійович  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
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Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Твір ужиткового мистецтва  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Твір ужиткового мистецтва "Тактильний посібник у вигляді об'ємного 

макету для проведення занять дітям із вадами зору з навчального 
предмету "Географія"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

На об'ємному макеті відтворений зріз ґрунту. На бокових поверхнях по 
периметру макету зображені кілька планів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  92614  
 
Дата реєстрації авторського права  08.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Луговський Олександр Федорович  
 
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 "Макет "Гелікоптер"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Твір являє собою макет літаючого засобу, виконаного в авторській 
манері "іронічна клаузура".  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  92615  
 
Дата реєстрації авторського права  08.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Тараненко Ірина Всеволодівна, Яременко Світлана Степанівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Науковий твір "Інноваційна трансформація комплексу 

маркетингових комунікацій в умовах глобалізації"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Робота присвячена дослідженню перетворень, які відбуваються у сфері 
маркетингових комунікацій відповідно до вимог інформаційного 
суспільства на сучасному етапі глобалізації.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  92616  
 
Дата реєстрації авторського права  08.10.2019  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Тараненко Ірина Всеволодівна, Яременко Світлана Степанівна  
 
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 "Маркетингова товарна політика: збірник 

завдань для практичних занять і самостійної роботи (практикум)"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Тараненко І. В. Маркетингова товарна політика: 

збірник завдань для практичних занять та самостійної роботи 
(практикум): вид. 2-ге, доп. і перероб. (Електронний ресурс) /                  
І. В. Тараненко, С. С. Яременко. - Дніпро : Університет імені Альфреда 
Нобеля, 2017. - 138 с. 

 
Анотація   

Збірник завдань для практичних занять і самостійної роботи 
розроблено на основі робочої програми навчальної дисципліни 
"Маркетингова товарна політика" згідно з освітньо-професійною 
програмою спеціальності 075 "Маркетинг" бакалаврського рівня 
вищої освіти.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  92617  
 
Дата реєстрації авторського права  08.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Павлусенко Ігор Іванович, Кудря Олег Володимирович, Павлусенко 

Владислав Ігорович, Кудря Марія 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 "Авторська школа електромагнітного мікротокового 

масажу апаратом "Паркес"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

В роботі представлена програма Авторської школи та основні навички 
проведення електромагнітного мікротокового масажу апаратом 
"Паркес". 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  92618  
 
Дата реєстрації авторського права  08.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Павлусенко Ігор Іванович, Павлусенко Владислав Ігорович  
 
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 "Авторська школа лікування міофасціальних 

утворень"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

В роботі представлена програма Авторської школи та основні навички 
проведення лікування міофасціальних утворень.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  92619  
 

Дата реєстрації авторського права  08.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Графічне зображення "MYCORE"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  92620  
 

Дата реєстрації авторського права  08.10.2019  
 
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 "Tracklam (Треклам)"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Комп'ютерна програма "Tracklam (Треклам)" створена для відтворення 
відео і зображень, отриманих з віддаленого сервера, і працює як клієнтська 
програма для відображення інформації, програвання відеофайлів на 
екрані пристроїв під управлінням OC Android.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  92621  
 

Дата реєстрації авторського права  08.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Рябоконь Михайло Володимирович, Шерстюк Ярослав Миколайович  
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Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Комп'ютерна програма "MilChat - військовий тактичний месенджер"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Комп'ютерна програма "MilChat - військовий тактичний месенджер" - 
це програмне забезпечення для спілкування користувачів всередині 
мережі, складається з основних розділів: контакти, чати, електронна 
карта, стрічка, налаштування.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  92622  
 

Дата реєстрації авторського права  08.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Чеклов Володимир Федорович, Чеклова Валентина Михайлівна, 
Процюк Віталій Валерійович  

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

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

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Моделювання динаміки руху локомотива       
ТЕ 33 АС"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Комп'ютерна програма "Моделювання динаміки руху локомотива          
ТЕ 33 АС" призначена для визначення динамічних характеристик, 
питомих опорів (Н/кН) та сил (Н або кН) локомотива в тязі та 
холостому ході, основних вагонів та додаткових для поїзда (як 
наприклад ухилів, несприятливих погодних умов, вітру, руху).  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  92623  
 

Дата реєстрації авторського права  08.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Стасюк Юрій Миколайович, Семон Богдан Йосипович, Сегеда Сергій 
Павлович, Шевчук Василь Петрович, Нашивочніков Олександр 
Олександрович, Покотило Олексій Іванович, Вєдєнєєв Дмитро 
Валерійович, Грицюк Валерій Миколайович, Горєлов Володимир 
Іванович, Євсєєв Ігор Григорович, Пашкова Ольга Олегівна, Новікова 
Валентина Георгіївна  

 
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 "Опитувальник для проведення інтерв'ю з офіцерами, 
які залучилися до виконання завдань в підрозділах вивчення та 
узагальнення досвіду бойових дій штабу антитерористичної операції/опе-
рації Об'єднаних сил, секторів, оперативно-тактичного угрупування та 
інших органах військового управління"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Опитувальник створений для збору за допомогою інтерв'ю 
суб'єктивних знань в офіцерів, які залучалися до виконання завдань в 
підрозділах штабу антитерористичної операції/операції Об'єднаних сил, 
секторів, оперативно-тактичного угрупування та інших органах 
військового управління, щодо вивчення та узагальнення досвіду 
бойових дій.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  92624  
 

Дата реєстрації авторського права  08.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Низовий Роман Олександрович, Низова Інна Олександрівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Збірник творів "Статті та дизайн сайту "www.Result IP group"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

В збірник творів "Статті та дизайн сайту "www.Result IP group" 
увійшли назви розділів, підрозділів, таблиці, ілюстрації, тексти.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  92625  
 

Дата реєстрації авторського права  08.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Синопсис аудіовізуального твору - комікс "ХРОНІКИ ХОРТА"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Твір показує інтернаціональне глибоке коріння країни.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  92626  
 

Дата реєстрації авторського права  08.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Яцишин Анна 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 "Місце і роль мережі електронних бібліотек установ 
НАПН України в науково-освітньому просторі" Інформаційні 
технології і засоби навчання"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У статті проаналізовано критерії оцінювання наукових електронних 
бібліотек, розглянуті різні погляди науковців на перелік цих критеріїв.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  92627  
 

Дата реєстрації авторського права  08.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Іванова 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)  Науковий твір "Використання системи EPRINTS у науковій 
діяльності в галузі педагогічних наук"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Іванова С. М. Використання системи EPrints у 
науковій діяльності в галузі педагогічних наук: Методичні 
рекомендації / Іванова С. М. - Дрогобич : Видавничий відділ ДДПУ 
імені І. Франка, 2014. - 35 с. 

 
Анотація   

Методичні рекомендації розроблені для інформаційно-комунікаційної 
підтримки наукової діяльності наукових і науково-педагогічних 
працівників з використанням засобів ІКТ, зокрема систем EPrints.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  92628  
 

Дата реєстрації авторського права  08.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Оленіч Ольга Микитівна, Бєлякова Ірина 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 письмовий твір "Вірш до ГІМНУ"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Твір належить до патріотичного вірша, в якому прославляється 
величність і могутність України, а також єдність її народу.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  92629  
 
Дата реєстрації авторського права  08.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Навроцька Ольга Володимирівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір, створений для телебачення  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Синопсис аудіовізуального твору - телевізійної передачі "ХРОНІКИ 

ХОРТА. Магічний щоденник"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Ведучий переживає кризу і має намір здійснити подорож до Непалу, але 
випадково зустрічається з мольфаркою.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  92630  
 
Дата реєстрації авторського права  08.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Грушева Алла Андріївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Стаття "Методика формування управлінської компетентності 

майбутніх економістів"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Грушева А. А. Методика формування управлінської 

компетентності майбутніх економістів // Проблеми інженерно-
педагогічної освіти. - 2014. - № 44. - С. 98-103. 

 
Анотація   

У статті висвітлені результати дослідження авторської методики 
формування управлінської компетентності у майбутніх економістів, 
дієвість якої підтверджена результатами виконаної науково-експери-
ментальної роботи.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  92631  
 

Дата реєстрації авторського права  08.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Плюгін Владислав Євгенович, Сухонос Марія Костянтинівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Система автоматизованого 
енергоменеджменту"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

"Система автоматизованого енергоменеджменту" (САЕМ) призначена 
для автоматизації обліку таких енергоресурсів як електрична енергія, 
природний газ, теплова енергія, холодна вода.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  92632  
 

Дата реєстрації авторського права  08.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Наукова стаття "Синтез структури моделі ефективного управління 
нафтогазовидобувною компанією"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Розглянуто питання синтезу структури моделі системи управління 
нафтогазовидобувними компаніями (НГВК), для яких характерні 
відкритість, складна структура внутрішніх зв'язків, висока 
динамічність, наявність керуючих параметрів та випадкових чинників.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  92633  
 

Дата реєстрації авторського права  08.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних 
наук "Система фінансового моніторингу України та перспективи її 
розвитку"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У дисертаційному досліджені розкрито теоретико-організаційні основи 
формування системи фінансового моніторингу.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  92634  
 

Дата реєстрації авторського права  08.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ладиняк Наталія Богданівна, Ладиняк Андрій Богданович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Навчально-методичний посібник "Культура усного та писемного 
фахового мовлення"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Ладиняк Н. Б. Культура усного та писемного 
фахового мовлення: навчально-методичний посібник / Н. Б. Ладиняк, 
А. Б. Ладиняк. - Кам'янець-Подільський : видавець ПП Зволейко Д. Г., 
2016. - 196 с. 

 
Анотація   

У посібнику вміщено завдання для практичних занять і самостійної 
роботи з української мови за професійним спрямуванням для студентів 
спеціальностей 014 Середня освіта (Фізична культура, спортивно-
масова робота та туризм), 017 Фізична культура і спорт, 227 Фізична 
реабілітація.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  92635  
 

Дата реєстрації авторського права  08.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Новоселов Сергій Павлович, Сичова Оксана Володимирівна, Теслюк 
Сергій Ігорович  

 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Харківський національний університет радіоелектроніки 
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Програмний засіб управління рухом 
роботизованої платформи на основі міток з QR-кодом для 
автоматизації складських приміщень"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   
Комп'ютерна програма "Програмний засіб управління рухом 
роботизованої платформи на основі міток з QR-кодом для 
автоматизації складських приміщень" розроблена для удосконалення 
методів локального позиціонування мобільної платформи. Дана 
програма дозволяє автоматизувати і оптимізувати процедури прийому, 
розміщення, зберігання, обробки і відвантаження товарів на складах 
різного типу.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  92636  
 

Дата реєстрації авторського права  08.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Смирнова Наталія Борисівна (Рута Богдан)  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Повість для дітей середнього шкільного віку "Діти, чари, вовкулаки"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У повісті йдеться про пригоди семикласників Оленки і Тимка.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  92637  
 

Дата реєстрації авторського права  08.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Калганов Михайло Андрійович (Real Chord)  
 
Повне ім'я 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 "Without you"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Твір присвячений коханій людині.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  92638  
 

Дата реєстрації авторського права  08.10.2019  
 
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  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Стаття "Organisational and economic mechanism of business entities' 
innovative development management"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У статті розроблено структуру організаційно-економічного механізму 
управління інноваційним розвитком суб'єктів підприємництва.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  92639  
 

Дата реєстрації авторського права  08.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Попова Людмила Григорівна  
 
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 "Все пройдет"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Текст до пісні "Все пройдет" - літературний письмовий твір, вірші 
російською мовою.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  92640  
 

Дата реєстрації авторського права  08.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Комп'ютерна програма "UltraStore - адаптивный универсальный шаблон"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Комп'ютерна програма "UltraStore - адаптивный универсальный 
шаблон", створена для продажу товарів в мережі Інтернет.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  92641  
 

Дата реєстрації авторського права  08.10.2019  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Збірник казок "Казки нові, пречудові"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Казки для дітей дошкільного та шкільного віку, які виховують любов 
до рідного краю, бережне ставлення до природи, через казку 
ознайомлюють з життям різних тварин, рослин та птахів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  92642  
 

Дата реєстрації авторського права  08.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Науковий твір "Навчальний курс "Неопераційна підтяжка інтимної 
зони за методикою доктора Н. Г. Шавріної"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

В роботі представлені матеріали навчального курсу, який присвячений 
опануванню методикою неопераційної підтяжки інтимної зони, яка 
розроблена доктором Н. Г. Шавриною.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  92643  
 

Дата реєстрації авторського права  08.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Літературний письмовий твір технічного характеру "Розрізи за однієї 
січної площини"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   
Методика розробки електронної моделі виробу та кресленика 
призначена для навчання основних етапів побудови моделі, а також 
виконання головного виду, виду зверху, зліва, розрізу за однієї січної 
площини та простановки розмірів на кресленику.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  92644  
 

Дата реєстрації авторського права  08.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Пшеничний Олексій Олександрович, Баловсяк Сергій Васильович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Сегментація зображень з використанням 
відстаней до об'єктів"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Комп'ютерна програма призначена для сегментації цифрових 
зображень методом водорозділу.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  92645  
 

Дата реєстрації авторського права  08.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ломака Ірина Анатоліївна  
 
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)  Збірник творів "Метафоричні асоціативні карти "Внутрішня стара"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Фото-карти містять зображення жінки-сучасниці у різних соціальних 
сферах, побуті, відображають стосунки з іншими жінками та 
чоловіками.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  92646  
 

Дата реєстрації авторського права  08.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сєріков Денис Олександрович, Лугова Вікторія Миколаївна, Сєрікова 
Тетяна Миколаївна  
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Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Стаття "Діагностика управлінської компетентності керівника"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Здійснено діагностику управлінської компетентності керівників за 
функціональною і особистісною складовими.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  92647  
 
Дата реєстрації авторського права  08.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сєріков Денис Олександрович, Лугова Вікторія Миколаївна, Сєрікова 

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)  Стаття "Методика діагностування латентних комплексних факторів 

розвитку управлінської компетентності керівників"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Розроблено методику визначення резервів розвитку управлінської 
компетентності керівників на основі використання технології 
статистичного методу факторного моделювання.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  92648  
 
Дата реєстрації авторського права  08.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сєріков Денис Олександрович, Лугова Вікторія Миколаївна, Сєрікова 

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)  Стаття "Оцінка управлінського персоналу підприємства за 

складовими особистісного потенціалу"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Розроблено підхід до оцінки управлінського персоналу підприємства за 
складовими особистісного потенціалу.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  92649  
 
Дата реєстрації авторського права  08.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гуріна Наталія Валеріївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Наукова стаття "Економічна сутність доходів та їх класифікація: 

проблеми і шляхи вирішення"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Гуріна Н. В. Економічна сутність доходів та їх 

класифікація: проблеми і шляхи вирішення / Науковий вісний 
Херсонського державного університету. - 2015. - Випуск 12. - С. 203-206. 

 
Анотація   

У статті висвітлено підходи до економічної сутності доходів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  92650  
 

Дата реєстрації авторського права  08.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Наукова стаття "Класифікація витрат підприємства для потреб 
управління"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Гуріна Н. В. Класифікація витрат підприємства для 
потреб управління / Науковий вісник Міжнародного гуманітарного 
університету. - 2015. - Випуск 10. - С. 268-271. 

 
Анотація   

У статті розглянуто підходи до виокремлення класифікаційних ознак 
витрат, розроблених вітчизняними та зарубіжними вченими.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  92651  
 

Дата реєстрації авторського права  08.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Наукова стаття "Організація обліку відходів підприємств"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Гуріна Н. В. Організація обліку відходів підприємств / 
Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і 
проблеми розвитку. - 2014. - № 797. - С. 213-218. 

 
Анотація   

У статті уточнені класифікаційні ознаки та надані пропозиції щодо 
вдосконалення організації й методики обліку відходів з урахуванням 
галузевих особливостей діяльності підприємств.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  92652  
 
Дата реєстрації авторського права  08.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гуріна Наталія Валеріївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Автореферат "Облік та аналіз витрат і доходів підприємств: теорія і 

методика"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Робота присвячена актуальним проблемам удосконалення обліку та 
аналізу витрат і доходів підприємств.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  92653  
 
Дата реєстрації авторського права  08.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гордєєв Андрій Борисович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Літературний сценарій "Кодування"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Хронічний алкоголік Василь, після удару по голові, спричиненого його 
дружиною Валентиною, дивовижним чином опиняється в іншому світі, 
де його сприймають за героя, який своєю постійною пиятикою 
допомагає людям стати краще.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  92654  
 

Дата реєстрації авторського права  08.10.2019  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

якого належить твір  Літературний письмовий твір науково-освітнього характеру, 
складений твір  

 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Складений твір "Правові аспекти захисту авторських прав і суміжних 
прав"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  92655  
 
Дата реєстрації авторського права  08.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Хохолкін Андрій Сергійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір, створений для кіно  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Сценарій повнометражного документального фільму "Місто, яке 

зникає"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Що таке місто? Пункт на мапі? Київ - лише місце проживання? Чи 
щось більше? Хто він Киянин, чим відрізняється від мешканця Львова, 
Нью-Йорка чи Берліну, з чого його ДНК? Київ змінюється. Новобудови 
тіснять з вулиць старі будинки. Головним персонажем історії є мовчазний 
фотограф, який гуляє Містом і фотографує старі будинки та своїх 
співрозмовників на їх фоні.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  92656  
 
Дата реєстрації авторського права  08.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мінічева Галина Григорівна, Зотов Андрій Борисович, Косенко 

Марина Миколаївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця  Державна Установа "Інститут морської біології НАН України" 
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Брошура "Методические рекомендации по определению 

морфофункциональных показателей одноклеточных и 
многоклеточных форм водной растительности"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Завданням даної брошури є надання розгорнутих алгоритмів 
розрахунку комплексу морфофункціональних показників для основних 
життєвих форм водної рослинності, включаючи одноклітинні та 
багатоклітинні водорості планктону і бентосу, а також квіткові 
макрофіти. Методичні рекомендації розраховані на широке коло 
фахівців альгологів, водних ботаніків, гідробіологів і екологів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  92657  
 

Дата реєстрації авторського права  08.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Колендо-Смірнова Анастасія Олексіївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Літературний письмовий твір "Книга-тренинг для самостоятельной 
проработки негативных эмоций "мНЕ БОЛЬНО"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

На базі існуючих у галузі психології знань, створено книгу-тренінг для 
самостійного опрацювання емоційного болю. В книзі людина, яка 
страждає від емоційного болю, може знайти і самостійно виконувати 
різні психологічні вправи, що покращать її стан. Також книга може 
бути цікава психологам для застосування матеріалу з неї у своїй роботі.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  92658  
 

Дата реєстрації авторського права  08.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

якого належить твір  Твір архітектури  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір архітектури "Проект (робоча документація) інститут 
театрального мистецтва імені І.К. Карпенка-Карого (нині                    
Київський національний університет театру, кіно і телебачення імені       
І. К. Карпенка-Карого) на Львівській площі Шевченківського р-ну 
міста Києва"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Споруда учбового корпусу та театру студії інституту театрального 
мистецтва ім. Карпенка-Карого на Львівській площі запроектовано  
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згідно з розпорядженням Ради Міністрів УССР від 08.04.1974 р. Проект 
розглянуто містобудівельною Радою м. Києва та погоджено до 
реалізації 19.04.1979 р. Рада міністрів УССР розпорядженням від 
20.02.1984 № 63-р дозволила здійснити будівництво споруди. За станом 
на 2019 р. споруда не є завершеною, як учбовий корпус, так і театр-
студія. Споруда є складовою частиною ансамблю Львівської площі, яка 
має тисячолітню містобудівельну історичну значимість у генеральному 
плані забудови м. Києва і зберігає її до сьогодення. Актуальність 
завершення будівництва споруди, як і ансамблю Львівської площі, не 
втрачається вже протягом 45 років.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  92659  
 

Дата реєстрації авторського права  08.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Сценарій до кінофільму "Мій тато - вчителька"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Головний герой Єгор дуже любить сина Юру та дружину Оксану, 
намагається бути гарним батьком, але через чужу помилку потрапляє 
до в'язниці. За 5 років, які Єгора не було, його дружина йде до іншого 
чоловіка - багатого, впливового бізнесмена Тімура, який не дуже 
любить дітей. Від свого нерідного сина він хоче відмахнутися, але 
Оксані цього не показує.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  92660  
 

Дата реєстрації авторського права  08.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Навчально-методичний посібник "Нова українська школа: методика 
навчання математики у 1-2 класах закладів загальної середньої освіти 
на засадах інтегративного і компетентнісного підходів"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У посібнику на підставі врахування вікових особливостей, 
особливостей дітей цифрового покоління, запропоновано методику  
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навчання першокласників окремих питань курсу математики: 
узагальнення й систематизації математичних уявлень дітей, одержаних 
перед вступом до школи; нумерації чисел першого десятку і сотні; 
арифметичних дій додавання й віднімання в межах 10 та в межах 100 
без переходу через розряд; формування поняття про задачу й навчання 
розв'язування простих задач; алгебраїчної, геометричної пропедевтики 
та вивчення величин (довжини, маси й місткості) відповідно до Типової 
освітньої програми, розробленої під керівництвом О. Я. Савченко 
(НУШ-1).  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  92661  
 

Дата реєстрації авторського права  08.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Колупаєва Алла Анатоліївна, Коваль Людмила Вікторівна, Компанець 
Наталія Миколаївна, Квітка Наталія Олегівна, Лапін Андрій 
Володимирович  

 
Повне ім'я або 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 "Асистент учителя у закладі 
загальної середньої освіти з інклюзивним навчанням"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У навчально-методичному посібнику розкриваються особливості 
роботи асистента вчителя в інклюзивному навчальному закладі. 
Автори теоретично обґрунтовують та окреслюють дидактично-
методичне забезпечення змісту його діяльності.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  92662  
 

Дата реєстрації авторського права  08.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Костенко Тетяна Миколаївна, Гудим Ірина Миколаївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Навчально-методичний посібник "Навчання дітей із порушеннями 
зору"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У посібнику розкрито теоретичні засади психолого-педагогічного 
супроводу та корекційно-реабілітаційної допомоги дітям з 
порушеннями зору: висвітлено сутність цієї ланки роботи, її основні  
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принципи та орієнтовний зміст; продемонстровано особистісно 
зорієнтовані інноваційні освітні технології; подано рекомендації щодо 
планування та організації цього напряму роботи.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  92663  
 
Дата реєстрації авторського права  08.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кульбіда Світлана Вікторівна, Литовченко Світлана Віталіївна, 

Таранченко Оксана Миколаївна, Жук Валентина Володимирівна, 
Федоренко Оксана Филимонівна, Литвинова Віра 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 "Навчання  дітей  із  порушеннями  

слуху"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У навчально-методичному посібнику окреслено новітні підходи у 
навчанні дітей з особливими потребами; представлено ефективне 
технологічне забезпечення спеціального та інклюзивного навчання 
дітей з порушеннями слуху, методичні рекомендації щодо організації 
освітнього середовища та специфічні прийоми, що уможливлюють 
забезпечення навчальних потреб таких учнів; наведено поради, що 
сприятимуть удосконаленню педагогічної практики.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  92664  
 
Дата реєстрації авторського права  08.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Троян Марія Юріївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця  Сумський державний університет 
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Науковий твір "Методика оцінки рівня залучення споживачів в 

системі просування енергоефективних та ресурсозберігаючих 
технологій"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Методичний підхід до оцінки рівня залучення споживачів в системі 
просування енергоефективних та ресурсозберігаючих технологій 
передбачає використовувати для оцінки та наочного зображення рівня 
залучення модифікований метод психодіагностичного шкалювання та 
побудови профілів на псевдоосі.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  92665  
 

Дата реєстрації авторського права  08.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Анонімно, Бодунов Владімір Васільєвіч (Vladimir Bodunov)  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Альбом мелодій "Альбом мелодій № 6/1/1 до творів, згідно сценарію 
"Сценарій мюзиклу (рок-опери, спортивних змагань, балету, вистави, 
театралізованого видовища (шоу), художнього фільму, 
документального фільму, наукового фільму, анімаційного фільму, 
комп'ютерної програми, настільної гри) "А ла гер ком а ла гер ("на 
війні, як на війні")". Вулкан історії: народи Європи та Золота Орда". 
Науково-практичні рекомендації" (Версія UA-1.0)" ("Альбом мелодій 
"Альбом мелодій № 6/1/1 до творів, згідно сценарію "Сценарій мюзиклу 
(рок-опери) "А ла гер ком а ла гер ("на війні, як на війні")". Вулкан 
історії: народи Європи та Золота Орда")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Альбом мелодій виконується як самотійно, так і в симбіозі із 
віршованими текстами.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  92666  
 

Дата реєстрації авторського права  08.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Захаркіна Людмила Сергіївна, Васильєва Тетяна Анатоліївна, 
Касьяненко Володимир Олексійович  

 
Повне ім'я або повне офіційне  

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

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

твору (творів)  Науковий твір "Методика оцінювання рівня інноваційної автономії 
регіону"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Запропоновано методику оцінювання рівня інноваційної автономії 
регіону, що передбачає розрахунок узагальнюючого показника рівня 
інноваційної автономії регіонів та дає можливість оцінювати 
ефективність спрямування фінансових ресурсів в інноваційний 
розвиток регіонів та ранжувати регіони через їх рейтингування за 
даним показником.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  92667  
 
Дата реєстрації авторського права  08.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Анонімно, Гурін Сергій Леонідович (Hurinmus, Autrex)  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Музичний твір без тексту, складений твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Альбом мелодій "Альбом мелодій № 4/1/1 до творів, згідно сценарію 

"Сценарій мюзиклу (рок-опери, спортивних змагань, балету, вистави, 
театралізованого видовища (шоу), художнього фільму, 
документального фільму, наукового фільму, анімаційного фільму, 
комп'ютерної програми, настільної гри) "А ла гер ком а ла гер ("на 
війні, як на війні")". Вулкан історії: народи Європи та Золота Орда". 
Науково-практичні рекомендації" (Версія UA-1.0)" ("Альбом мелодій 
"Альбом мелодій № 4/1/1 до творів, згідно сценарію "Сценарій мюзиклу 
(рок-опери) "А ла гер ком а ла гер ("на війні, як на війні")". Вулкан 
історії: народи Європи та Золота Орда")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Альбом мелодій виконується як самостійно, так і в симбіозі із 
віршованими текстами.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  92668  
 
Дата реєстрації авторського права  08.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Домашенко Марина Дмитрівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця  Сумський державний університет 
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Науковий твір "Методичний підхід до вибору стратегій забезпечення 

економічної безпеки зовнішньоекономічної діяльності підприємств"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Запропоновано методичний підхід до вибору стратегій забезпечення 
економічної безпеки зовнішньоекономічної діяльності (ЗЕД) 
підприємств, згідно з яким формування стратегій забезпечення 
економічної безпеки ЗЕД підприємств пропонується здійснювати  
залежно від зони економічної безпеки, відповідної кожному з 
аналізованих напрямів ЗЕД підприємства.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  92669  
 

Дата реєстрації авторського права  08.10.2019  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Картина "Пролітаючі кукли" полотно, олія, 72х98, 2017"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  92670  
 
Дата реєстрації авторського права  08.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Тютюник Інна Володимирівна, Гуменна Юлія Григорівна, Кобушко 

Ігор Миколайович, Кобушко Яна Володимирівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

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

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

твору (творів)  Науковий твір "Методика оцінювання ефективності інструментарію 
державного регулювання детінізації економічних процесів в Україні"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Удосконалено алгоритм впровадження засад державної політики 
протидії тінізації економічних процесів в країні; визначено економічну 
сутність та роль податкових розривів в економіці; досліджено основні 
методи оцінки ефективності податкових розривів в контексті 
державного регулювання тіньового сектору.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  92671  
 

Дата реєстрації авторського права  08.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Картина "Остання мальфарка" полотно, олія, 80х60, 2016"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  92672  
 
Дата реєстрації авторського права  08.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Тютюник Інна Володимирівна, Кобушко Ігор Миколайович, Гуменна 

Юлія Григорівна, Кобушко Яна Володимирівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця  Сумський державний університет 
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Науковий твір "Методологія оцінки величини податкового розриву в 

економіці країни"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Проведено оцінку обсягу податкових розривів в розрізі експортно-
імпортної діяльності та їх впливу на показники економічного розвитку 
країни на прикладі України та її торговельних параметрів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  92673  
 
Дата реєстрації авторського права  08.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Малік Олексій Володимирович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Картина "Женихи та наречена" полотно, олія, 100х150, 2018"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  92674  
 
Дата реєстрації авторського права  08.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Тютюник Інна Володимирівна, Кобушко Ігор Миколайович, Гуменна 

Юлія Григорівна, Кобушко Яна Володимирівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця  Сумський державний університет 
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Науковий твір "Методичний підхід до ідентифікації інвестиційних 

каналів тіньового виведення капіталу"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Визначено сутність поняття інвестиційний канал тіньового виведення 
капіталу, досліджено основні інструменти в тіньових схемах виведення 
капіталу, запропоновано набір критеріїв ідентифікації, які дозволять 
визначити приналежність інвестиційних дій або операцій до каналів 
тіньового характеру.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  92675  
 

Дата реєстрації авторського права  08.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Твір образотворчого мистецтва "Малий герб кредитної спілки 
"Бойківщина"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Щит, плоска прямокутна геометрична фігура зі співвідношенням 
сторін 2:3 червоного кольору, нижня сторона якої заокруглена на 
радіус ширини, в яку вписане коло чорного кольору під умовною 
назвою "космічний простір" ("небесна безодня"), посередині якого - 
"сонце" активно-червоного кольору, в центрі якого - символ кредитної 
спілки "Бойківщина" золотого кольору.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  92676  
 

Дата реєстрації авторського права  08.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Тютюник Інна Володимирівна, Гуменна Юлія Григорівна, Кобушко 
Ігор Миколайович, Кобушко Яна Володимирівна  

 
Повне ім'я або повне офіційне  

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

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

твору (творів)  Науковий твір "Методика оцінювання ефектів від використання 
фіскальних механізмів легалізації доходів, отриманих злочинним 
шляхом"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Побудовано коінтеграційні рівняння залежності вуглецеємності ВВП 
від рівня тінізації економіки, обсягу податкових платежів, рівня 
безробіття, обсягу державних витрат на захист навколишнього 
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середовища, підтверджено наявність різного ступеня та напрямів 
впливу множинних факторів на рівень вуглецеємності ВВП.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  92677  
 
Дата реєстрації авторського права  08.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сікора Любомир Миколайович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Твір образотворчого мистецтва "Штандарт (хоругва) кредитної спілки 

"Бойківщина"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Прямокутне золоте полотнище зі співвідношенням сторін 3:2, в 
геометричному центрі якого - "сонце" активно-червоного кольору, в 
центрі якого - символ кредитної спілки "Бойківщина" срібного 
кольору (біле золото), збалансований по масах. Смуга, яка єднає вічне 
тлінне, декорована 15-ма кульками і ділить полотнище на дві частини: 
нижня частина 1/1, верхня частина 2/1; ширина смуги формується 
діаметром кульок срібного кольору (біле золото). Низ хоругви формує 
стилізована голова сови, очі якої срібного кольору (біле золото), 
символу мудрості та знань. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  92678  
 
Дата реєстрації авторського права  08.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Колосок Світлана Іванівна, Матвєєва Юлія Тагібеківна, Вакуленко 

Ігор Анатолійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця  Сумський державний університет 
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Науковий твір "Класифікація "розумних" рішень в енергетиці 

залежно від етапу використання"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Запропоновано класифікацію "розумних" рішень в енергетиці залежно 
від етапу використання: виробництво, розподіл та споживання енергії.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  92679  
 
Дата реєстрації авторського права  08.10.2019  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сікора Любомир Миколайович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Твір образотворчого мистецтва "Прапор кредитної спілки 

"Бойківщина"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Прямокутне золоте полотнище зі співвідношенням сторін 2:3, 
посередині якого "сонце" активно-червоного кольору, в центрі якого - 
символ кредитної спілки "Бойківщина" срібного кольору (біле золото). 
Навершя древка - символ Бойківщини срібного кольору (біле золото),  
трансформований в якісно нову сутність: образ території історичної 
Бойківщини - життєвий простір, обмежений двома ріками  Дністром і 
Дунаєм, об'єднаними чоловічим і жіночим началами, спрямованими у 
простір. Водночас образ меча як гаранта недоторканості українських 
етнічних територій.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  92680  
 
Дата реєстрації авторського права  08.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шелємєтьєв Едуард Олександрович, Черепанова Юлія Юріївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Комп'ютерна програма "Програмна система для організації розкладів 

передач телеканалів"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програмний продукт являє собою настільну програму, яка                 
дозволяє переглядати, редагувати та створювати розклади передач 
телеканалів. Метод проектування - платформа .NET, система розробки 
об'єктно-орієнтованих продуктів Visual Studio 2017, мова програмуван-
ня C#, програмні продукти Framework 4.6.1, в тому числі Windows 
Forms.   
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  92681  
 

Дата реєстрації авторського права  08.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Опис та малюнки до настільної карткової гри "ХИТРЫЙ SHERIFF" 
("Настільна гра "ХИТРЫЙ SHERIFF"")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Твір складається з тексту правил гри, ілюстрацій спеціальних карток і 
жетонів та ілюстрації пакувальної коробки. Розвиває комунікативні 
здібності, логіку, навички тактичного мислення та інтуїцію.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  92682  
 
Дата реєстрації авторського права  08.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Вергунов Віктор Анатолійович, Бородай Ірина Сергіївна, Татарчук 

Людмила Михайлівна, Коломієць Наталія Дмитрівна, Каштанова 
Тетяна Володимирівна  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця  Національна наукова сільськогосподарська бібліотека Національної 

академії аграрних наук України 
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Літературний письмовий твір наукового характеру "Національна 

наукова сільськогосподарська бібліотека НААН в інформаційному 
суспільстві: інформаційно-бібліотечне забезпечення аграрної галузі"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Узагальнено досвід інноваційного інформаційно-бібліотечного 
обслуговування провідних країн світу, окреслено шляхи його 
гармонійного адаптування для потреб вітчизняної аграрної галузі в 
умовах євроінтеграції. Висвітлено основні підходи щодо удосконалення 
системи організації науково-консультаційного та інформаційного 
забезпечення науковців і фахівців аграрної галузі з урахуванням 
перспективних напрямів наукових досліджень та євроінтеграційних 
процесів на базі ННСГБ НААН через створення національного 
галузевого науково-інформаційного ресурсу, інтегрованого у 
міжнародні бази сільськогосподарської інформації.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  92683  
 
Дата реєстрації авторського права  08.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мамонова Ганна Валеріївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру, літературний 

письмовий твір наукового характеру  
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Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Літературний твір "Сценарій до коміксу "Комбінаторика Блез 

Паскаль. Франція, 1654 рік"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Літературний твір є сценарієм для мультидисциплінарного коміксу. 
Двоє київських школярів знайомляться з професором математики, що 
відправляє їх у чарівну подорож. Діти потрапляють у будинок 
французького вченого Блеза Паскаля у 1654 рік. Під час одноденної 
мандрівки герої вивчають основи комбінаторики, життя та побут 
французів 17 сторіччя, біографію Паскаля. У творі сформовано та 
розв'язано ряд комбінаторних задач.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  92684  
 

Дата реєстрації авторського права  08.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Туржанський Ігор Всеволодович  
 
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)  "Антологія. Казка в шкільному курсі літератури" посібник серії 
"Шкільна бібліотека" для 5-6 класів закладів загальної середньої 
освіти"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  92685  
 

Дата реєстрації авторського права  08.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Михайловська Неля Анатоліївна, Фонарюк Тетяна Іванівна, Морараш 
Анжела Костянтинівна, Димашок Ганна Василівна, Рошка Анастасія 
Радіонівна  

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

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

твору (творів)  Навчально-методичний посібник "Нова українська школа: методика 
навчання української мови в класах з навчанням румунською мовою 
закладів загальної середньої освіти"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  92686  
 

Дата реєстрації авторського права  08.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Котвіцька Алла Анатоліївна, Сурікова Ірина Олександрівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

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

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

твору (творів)  Науковий твір "Обґрунтування ролі та відповідальності 
фармацевтичного працівника в умовах впровадження концепції 
соціальної фармації"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У методичних рекомендаціях представлено результати аналізу 
регуляторних аспектів професійної діяльності та юридичної 
відповідальності фармацевтичних працівників, проведено аналіз якості 
фармацевтичного забезпечення під час роздрібної реалізації лікарських 
засобів, визначено основні проблемні питання юридичної 
відповідальності фармацевта за порушення професійної діяльності та 
запропоновані можливі шляхи їх вирішення.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  92687  
 

Дата реєстрації авторського права  08.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Куцинська Марія Володимирівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Державний вищий навчальний заклад "Український державний 
хіміко-технологічний університет" 

 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Стаття "Аналіз існуючих підходів до обліку витрат інноваційної 
діяльності"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Розглянуто існуючі в науковій та спеціальній літературі підходи до 
обліку витрат, пов'язаних із здійсненням інноваційної діяльності, та 
сформульовано особливості в умовах застосування кожного із підходів. 
Загалом, проаналізувавши та узагальнивши норми діючого 
законодавства щодо обліку витрат, виокремлено три варіанти обліку 
витрат інноваційної діяльності.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  92688  
 

Дата реєстрації авторського права  08.10.2019  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Петров Ігор Анатолійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

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

якого належить твір  Літературний письмовий твір, креслення, що стосується архітектури  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Ескізний проект "Будівництво житлових будинків з об'єктами 
соціальної сфери, в тому числі за програмою "Доступне житло", для 
забезпечення житлом учасників АТО, між вулицями Жулянською та 
Чабанівською та на вулиці Жулянська, 5 у Голосіївському районі м. 
Києва"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  92689  
 

Дата реєстрації авторського права  08.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кара Сергій Віталійович, Коломієць Олександр Петрович, Бідун 
Олександр Миколайович  

 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Акціонерне товариство "Українська залізниця" 
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Науковий твір "Програма та методика ходових динамічних та 
міцнісних випробувань рами бокової та надресорної балки вантажних 
вагонів колійного господарства (хопер-дозатор, думпкар, платформа) з 
візками моделі 18-100"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

В творі описано програму та методику проведення ходових динамічних 
та міцнісних випробувань рами бокової та надресорної балки 
вантажних вагонів колійного господарства (хопер-дозатор, думпкар, 
платформа) з візками моделі 18-100. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  92690  
 

Дата реєстрації авторського права  08.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Іванова Аріадна Вікторівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Інститут геологічних наук Національної Академії наук України 
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Науковий літературно-письмовий твір "Карти палеогеотермічних 
градієнтів та амплітуд вертикальних переміщень тектонічних та 
солянокупольних структур Доно-Дніпровського прогину (Дніпровсько-
Донецької западини та північно-західних та південно-західних окраїн 
Донбасу)"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У роботі представлені розроблені і побудовані карти палеогеотермічних 
градієнтів змін теплового поясу досліджуваного регіону в палеології. 
Побудовані моделі розподілу палеотермічних значень градієнтів 
свідчать про їх диференційованість, що залежить від структурно-
тектонічних й літологічних неоднорідностей літосфери, проявів 
глибинних розломів і тектонічних порушень.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  92691  
 
Дата реєстрації авторського права  08.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сєріков Денис Олександрович, Лугова Вікторія Миколаївна, Сєрікова 

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)  Стаття "Розробка педагогічної моделі розвитку управлінської 

компетентності керівників"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Розроблено педагогічну модель розвитку управлінської компетентності 
керівників, яка поєднує цільовий, теоретико-методологічний, 
мотиваційно-вольовий, діагностичний, методико-технологічний, 
результативний блоки. Розкрито їх зміст. Визначено мету і конкретні 
завдання методики розвитку управлінської компетентності керівника.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  92692  
 

Дата реєстрації авторського права  08.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сєріков Денис Олександрович, Лугова Вікторія Миколаївна, Сєрікова 
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 "Уточнення структури управлінської компетентності 
керівника"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Удосконалено структуру управлінської компетентності керівника за 
рахунок виокремлення функціонального та особистісного компонентів 
компетентності, що дозволяє поєднати особливості функціонально-
рольового (основними одиницями якого є управлінські функції, 
управлінські ролі, вимірювання управлінської поведінки) та 
особистісно-діяльнісного (це мотиви, цілі, особистісний смисл і способи 
їх реалізації, між якими існують складні взаємозв'язки і переходи) 
підходів до вивчення та удосконалення управлінської діяльності.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  92693  
 

Дата реєстрації авторського права  08.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Матієга Ольга Омельянівна, Балян Ізольда Валеріївна, Жуковська 
Людмила Цезарівна  

 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Закарпатська державна сільськогосподарська дослідна станція 
Національної академії аграрних наук України 

 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Літературний письмовий твір наукового характеру "Методика 
вивчення якості зразків тютюну"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  92694  
 

Дата реєстрації авторського права  08.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Игорь ИВ / De SKY (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 "Лоботрясовские рассказы. 
Юмористический (в основном) сборник"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

"Лоботрясовские рассказы" - це гумористичний погляд на деякі види, 
способи, образи життя на селі. Усі персонажі вигадані, але безумовно 
мають коріння в реаліях. Вірші - не гумористичний погляд, скоріше 
погляд ізотерика. 
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Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  92695  
 
Дата реєстрації авторського права  08.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Даниленко Георгій Миколайович, Авдієвська Олена Георгіївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Наукова праця "Методика оцінки впливу близького соціального 

оточення на суб'єктивне сприйняття власного здоров'я підлітками"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Запропоновано методику оцінки, призначену для контролю за 
найбільш небезпечними неінфекційними захворюваннями та 
профілактикою коморбідних станів у дітей з метою обмеження впливу 
головних чинників ризику нездорового харчування та низької фізичної 
активності. Методика основана на опитуванні школярів за допомогою 
розробленої авторами анкети.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  92696  
 
Дата реєстрації авторського права  08.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бабаян Юлія Олександрівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Стаття "Теоретико-методологічні аспекти формування мотиваційної 

готовності студентської молоді до захисту Вітчизни"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Бабаян Ю. О. Теоретико-методологічні аспекти 

формування мотиваційної готовності студентської молоді до захисту 
Вітчизни // Науковий вісник Миколаївського національного університету 
імені В. О. Сухомлинського. Педагогічні науки. - 2017. - № 4 (59). - С. 27-31. 

 
Анотація   

У статті розглянуто поняття "психологічна готовність" та 
"мотиваційна готовність" до захисту Вітчизни. Визначені структурні 
складові психологічної готовності молоді до військової служби, що 
включають мотиваційний, пізнавальний, емоційний і діяльнісний 
компоненти. Охарактеризовано особливості мотиваційної готовності 
молоді до військової служби, до захисту Вітчизни з метою проведення 
подальшої психологічної підготовки.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  92697  
 

Дата реєстрації авторського права  08.10.2019  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Стаття "Компетентнісний підхід до вивчення трансформації змісту освіти"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Стаття присвячена висвітленню сутності компетентнісного підходу при 
вивченні змін сучасної освіти. Розглянуто питання модернізації змісту 
початкової освіти з позицій компетентнісного підходу.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  92698  
 
Дата реєстрації авторського права  08.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бабаян Юлія Олександрівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Стаття "Мотиваційна готовність студентської молоді до захисту 

Вітчизни як предмет теоретичних і практичних досліджень"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Бабаян Ю. О. Мотиваційна готовність студентської 

молоді до захисту Вітчизни як предмет теоретичних і практичних 
досліджень // East European Science Journal. - 2019. - 5 (45), volume 7. - С. 4-6. 

 
Анотація   

У статті розглянуто поняття "психологічна готовність" та "мотиваційна 
готовність" до захисту Вітчизни. Проаналізовано рівень дослідження 
проблеми у сучасній науці. Визначено особливості мотиваційної 
готовності молоді до військової служби, до захисту Вітчизни.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  92699  
 
Дата реєстрації авторського права  08.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лесюк Альона 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 "Теоретико-методичні засади оцінки ймовірності 

банкрутства сільськогосподарських підприємств"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   
Розроблено нові теоретико-методичні підходи до оцінки ймовірності 
банкрутства сільськогосподарських підприємств, які враховують їх 
галузеву специфіку та дозволяють класифікувати суб'єкти господа-
рювання залежно від схильності до банкрутства.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  92700  
 

Дата реєстрації авторського права  08.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Григорчук Галина Василівна, Олійник Андрій Петрович, Григорчук 
Любомир Іванович, Витвицький Василь Степанович, Роп'як Любомир 
Ярославович, Пригоровська Тетяна Олексіївна, Величкович Андрій 
Семенович, Корнута Олена Володимирівна  

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

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

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Моделювання процесу мікродугового 
оксидування алюмінію та його сплавів" ("PEO-Andromeda (Plasma 
electrolytic oxidation)")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма призначена для моделювання процесу мікродугового 
оксидування алюмінію та його сплавів. Математична модель 
побудована на основі теорії ймовірності, дозволяє визначити кількість 
розрядів, необхідних для зміцнення поверхні, та виводити результати 
розрахунку у вигляді растрових зображень.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  92701  
 

Дата реєстрації авторського права  08.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гавриленко Сергій Миколайович (Serhii Havrylenko)  
 
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 "Morning Sunshine"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  92702  
 

Дата реєстрації авторського права  08.10.2019  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гавриленко Сергій Миколайович (Serhii Havrylenko)  
 
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 "Platform 4"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  92703  
 

Дата реєстрації авторського права  08.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гавриленко Сергій Миколайович (Serhii Havrylenko)  
 
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 "Adriatica"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  92704  
 

Дата реєстрації авторського права  08.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гавриленко Сергій Миколайович (Serhii Havrylenko)  
 
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 "Mia Figlia"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  92705  
 

Дата реєстрації авторського права  08.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гавриленко Сергій Миколайович (Serhii Havrylenko)  
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Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Музичний твір без тексту "Hope"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  92706  
 

Дата реєстрації авторського права  08.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гавриленко Сергій Миколайович (Serhii Havrylenko)  
 
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 "Two Words"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  92707  
 

Дата реєстрації авторського права  08.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гавриленко Сергій Миколайович (Serhii Havrylenko)  
 
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 "Joi"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  92708  
 

Дата реєстрації авторського права  08.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гавриленко Сергій Миколайович (Serhii Havrylenko)  
 
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 "Look At Me"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  92709  
 

Дата реєстрації авторського права  08.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гавриленко Сергій Миколайович (Serhii Havrylenko)  
 
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 "Ballad Of Love"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  92710  
 

Дата реєстрації авторського права  08.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гавриленко Сергій Миколайович (Serhii Havrylenko)  
 
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 "I Love Your Smile"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  92711  
 

Дата реєстрації авторського права  08.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гавриленко Сергій Миколайович (Serhii Havrylenko)  
 
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 "Kate's Birthday"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  92712  
 
Дата реєстрації авторського права  08.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гавриленко Сергій Миколайович (Serhii Havrylenko)  
 
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 "Mystery Of Time"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  92713  
 
Дата реєстрації авторського права  08.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Криворучко Ірина Віталіївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "Діджітал Солюшнс" 
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Комп'ютерна програма "KYIVSMARTCITY"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Мобільний додаток - це платформа, яка об'єднує велику кількість 
муніципальних серверів та надає можливість кожному жителю м. 
Києва поліпшити власні потреби та брати активну участь у 
покращенні міста, не виходячи із дому, шляхом сплати за проїзд, 
комунальні послуги, проведення голосування з питань благоустрою 
міста тощо.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  92714  
 

Дата реєстрації авторського права  08.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кшуташвілі 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 "TSECORE"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програму створено для використання фінансовими компаніями/банка-
ми/контакт-центрами/колекторськими організаціями з можливістю 
видавання он-лайн/оф-лайн кредитів, а також роботи з потоком заявок 
на кредит чи проблемним портфелем.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  92715  
 
Дата реєстрації авторського права  08.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Веселов Володимир Валерійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір практичного характеру, складений твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Збірка сценаріїв дитячого розвиваючо-розважального шоу "То-то. 

Пой, рисуй!", серії 1-10"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Твір являє собою збірку з десяти сценаріїв дитячого розвиваючо-
розважального шоу під назвою "То-то. Пой, рисуй!", в якому персонаж 
на ім'я То-то показує глядачам як малювати різні об'єкти, розфарбувати 
їх, вирізати малюнки та гратися з ними.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  92716  
 
Дата реєстрації авторського права  08.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Качук Дар'я Сергіївна, Нестерова Лідія Олександрівна, Венгер Олена 

Олексіївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, ілюстрація  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Стаття   "Гидрофобная отделка кремнийорганическими соединениями 

текстильных материалов, напечатанных пигментами"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У роботі показано відмінність у формуванні гідрофобного ефекту на 
тканинах, надрукованих пігментами, що полягає в наявності на  
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поверхні волокна полімерної плівки зв'язуючого і в різному характері 
взаємодії полімеру-гідрофобізатора з субстратами неоднакової хімічної 
природи: слабкій взаємодії "полімер-гідрофобізатор - пігментована 
полімерна плівка зв'язуючого" і взаємодії "полімер-гідрофобізатор - 
полімер волокна". Запропоновано шлях підвищення якості 
водовідштовхувального оброблення кремнієорганічними сполуками 
тканин, надрукованих пігментами, який полягає у застосуванні 
промоторів адгезії.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  92717  
 
Дата реєстрації авторського права  08.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Качук Дар'я Сергіївна, Міщенко Ганна Володимирівна, Назарова 

Вікторія Вікторівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір науково-технічного характеру, 

ілюстрація  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Стаття   "Изменение поверхностной энергии ткани в процессе 

гидрофобной отделки кремнийорганическими полимерами"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У роботі представлено теоретичне обґрунтування одного зі шляхів 
створення ресурсозберігаючої технології водовідштовхувального 
оброблення текстильних матеріалів шляхом модифікації їх поверхні 
кремнієорганічним полімером при знижених концентраціях останнього 
у присутності d-металу і без термічної обробки тканини в процесі її 
гідрофобізації. Встановлено, що добавка солі d-металу при гідрофобізації 
кремінєполімером виконує роль комплексної текстильно-допоміжної 
речовини і дозволяє знизити поверхневу енергію тканини в процесі її 
гідрофобізації до значень, що нижче тих, які характерні для полімеру-
гідрофобізатора, значно зменшивши при цьому його витрати у 
порівнянні з типовою технологією.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  92718  
 

Дата реєстрації авторського права  08.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Качук Дар'я Сергіївна, Міщенко Ганна Володимирівна, Назарова 
Вікторія Вікторівна  

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

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

твору (творів)  Стаття "Солі d-металів як регулятори міжфазних властивостей і 
сполуки, що формують гідрофобний ефект на текстильних матеріалах"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

В статті показано, що солі  d-металів, зокрема солі цирконію, можна 
розглядати як сполуки, що здатні самостійно формувати на бавовняних 
тканинах ефект водовідштовхування. Показано, що здатність солей 
цирконію формувати на тканині ефект водовідштовхування 
ґрунтується на їх впливі на критичну поверхневу енергію волокна. 
Комплексоутворюючі властивості солі забезпечують компенсацію 
надлишку поверхневої енергії полімеру волокна за рахунок утворення 
зв'язків з функціональними групами целюлози. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  92719  
 

Дата реєстрації авторського права  08.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Літературний письмовий твір "WEWineGuide для мандрівників, 
закоханих в вино. Авторські винно-гастрономічні маршрути від Helga 
Cоt" ("WEWineGuide для мандрівників, закоханих в вино")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Унікальне видання, що поєднує в собі авторські винно-гастрономічні 
маршрути по Україні, Молдові, Грузії та інформацію про вина в легкій 
та доступній формі. Видання допоможе відкрити читачам світ винно-
гастрономічних подорожей та підвищити культуру споживання вина.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  92720  
 

Дата реєстрації авторського права  08.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Літературно-письмовий твір "Все, що ви маєте знати про міцні напої. 
40+" ("40+")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Унікальне видання, що поєднує в собі інформацію про міцні напої: 
легенди, історії брендів, території виробництва, технології і багато 
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іншого, в легкій та доступній формі. Видання допоможе відкрити 
читачам світ різноманітності міцних напоїв та підвищити культуру їх 
споживання.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  92721  
 
Дата реєстрації авторського права  08.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кудін Антон Вікторович, Шестак Геннадій Анатолійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір розважального характеру, ілюстрація  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Літературний письмовий твір з ілюстраціями "Настільна гра-страте-

гія рольова "Board game "Talos: Collapse" ("Talos: Collapse")  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Твір містить малюнки, зображення та ілюстрації усіх складових 
елементів настільної гри та правила гри "Talos: Collapse" з малюнками 
та ілюстраціями. Усі елементи Твору призначені для використання 
гравцями під час проведення гри. Гра "Talos: Collapse" є покроковою, 
стратегічною, рольовою настільною грою, події якої відбуваються у 
вигаданому фантазійному світі (з фантазійними героями, світами, 
містами та подіями). Кількість гравців - не менше ніж два. Вікова 
категорія - від 14 років і без обмежень.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  92722  
 
Дата реєстрації авторського права  08.10.2019  
 
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  Твір образотворчого мистецтва, складений твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Збірка зображень "Оптичний приціл із збільшеною кількістю 

поправок для стрільби на наддалекі дистанції зі стрілецької зброї 
надвеликого калібру"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  92723  
 

Дата реєстрації авторського права  08.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

якого належить твір  Креслення, ілюстрація, складений твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка креслень з ілюстраціями "Проектно-конструкторська 
документація однозарядної антиматеріальної гвинтівки "KARKA"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  92724  
 

Дата реєстрації авторського права  08.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

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

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

Дозволяє здійснювати розпізнавання та облік автомобільного номера у 
відеопотоці, а також забезпечує інтеграцію зі сторонніми пристроями та 
системами для обробки подій розпізнавання автомобільного номера.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  92725  
 

Дата реєстрації авторського права  08.10.2019  
 
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 "Major contradictions of genetically modified organisms cultivation 
and use"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  92726  
 
Дата реєстрації авторського права  08.10.2019  
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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)  Літературний письмовий твір наукового характеру"Соціологія: курс 

лекцій"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Призначено для здобувачів вищої освіти, має на меті сприяти ознайом-
ленню з основними поняттями і теоріями, що мають істотне значення 
для аналізу сфери соціального управління.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  92727  
 
Дата реєстрації авторського права  08.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Палій Анатолій Павлович, Стегній Борис Тимофійович, Кузмінов 

Андрій Вікторович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Науковий твір "Засоби дезінфекції при африканській чумі свиней"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Важливе значення у системі ветеринарно-санітарних заходів, що 
забезпечують благополуччя тваринництва щодо заразних хвороб, 
підвищення продуктивності тварин і санітарної якості продуктів, 
сировини й кормів тваринного походження, займає комплексна 
дезінфекція об'єктів ветеринарного контролю.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  92728  
 
Дата реєстрації авторського права  08.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Коряк Сергій Федорович, Кучерява Олександра Дмитрівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Комп'ютерна програма "Електронний засіб навчального призначення 

(ЕЗНП) - електронний мультимедійний посібник "Віртуальний практикум 
з хімії (10 клас)" ("ЕЗНП "Віртуальний практикум з хімії (10 клас)")  
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Комп'ютерна програма для роботи електронного мультимедійного 
посібника "Віртуальний практикум з хімії (10 клас)". 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  92729  
 

Дата реєстрації авторського права  08.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

якого належить твір  Складений твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Складений твір "Словник законодавчих і нормативних термінів 
містобудівної діяльності. Термінологічний Словник Андрія Сітнікова" 
("Термінологічний словник Андрія Сітнікова")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Зібрані офіційно сформульовані у Законах, Державних будівельних 
нормах, Національних (Державних) стандартах та інших нормативних 
документах терміни містобудівної діяльності.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  92730  
 

Дата реєстрації авторського права  08.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шевченко Матвій 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 "Personal book of a VOLONTEUR 
student/Персональна книга школяра волонтера"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Надає можливість фіксувати дії волонтерів щодо реалізації ними свого 
потенціалу у наданні допомоги у різних напрямах діяльності країни.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  92731  
 

Дата реєстрації авторського права  08.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Літературний письмовий твір з ілюстраціями "Стратегия 
коммуникации бренда в Украине"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Твір являє собою комплекс заходів, спрямованих на просування бренду 
моторних олив на ринку України із застосуванням різного роду 
маркетингових програм.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  92732  
 

Дата реєстрації авторського права  08.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Збірка ескізів "MoZaika SLG"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Ескізи укладки гранітної мозаїки на тротуарах, пішохідних доріжках та 
на інших дорожніх покриттях.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  92733  
 

Дата реєстрації авторського права  08.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Літературний письмовий твір науково-практичного характеру 
"Авторська модель "Середня загальноосвітня школа східних мов та 
східних бойових мистецтв "Будокан" з поглибленим вивченням 
іноземних мов"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  92734  
 

Дата реєстрації авторського права  08.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Перлій Валентин Михайлович, Капелюшкіна Алла Олександрівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "Науково-виробниче 
підприємство "ПРОТЕК" 

 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Літературний письмовий твір науково-практичного характеру "Тестові 
завдання до документів, які включено в базу даних програмного 
комплексу Автоекзаменатор "Охорона праці" (Частини 1-8)"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Твір включає тестові завдання до нормативно-правових актів, 
нормативних документів, правил, інструкцій та інших видів 
документів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  92735  
 

Дата реєстрації авторського права  08.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кулик Микола Вікторович (Nick V. Kulik), Будзанівська Ірина 
Геннадіївна  

 
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 "Vaccine Passport"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

База даних для надання користувачам доступу до необхідної інформації 
щодо вакцинації.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  92736  
 

Дата реєстрації авторського права  08.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Посібник з ілюстраціями "Книга бренда"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Посібник з методологією просування бренда на ринку України і світу. 
Містить опис робочих процесів, характеристику бренда, мету 
діяльності підприємства, стратегію розвитку тощо.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  92737  
 
Дата реєстрації авторського права  08.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гулак Станіслав Анатолійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір, ілюстрація  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Літературний письмовий твір з ілюстраціями "Перспективы бренда в 

Украине"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Представлено аналіз та результати дослідження попиту споживачів 
моторних олив на території України.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  92738  
 
Дата реєстрації авторського права  08.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Скоб Юрій Олексійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Комп'ютерна програма "Комп'ютерна система "Iteration Method 

Equation Root" для розв'язання алгебраїчного рівняння з однією 
змінною із заданою точністю методом звичайних ітерацій" ("IMER")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програмний продукт призначений для пошуку особливої точки 
поведінки фізичного процесу у вигляді функції однієї змінної f(x), яка 
характеризується перетином графіка функції з віссю абсцис.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  92739  
 

Дата реєстрації авторського права  08.10.2019  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Цикл ліричних пісень "Love is the power of rock"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Складається з дев'яти пісень, тексти яких написані англійською 
мовою. "GMO", "After you", "Dream", "Grande amor", "I wont you", 
"Hopeless", "Miroslator", "Suffocated", "I cut my finger".  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  92740  
 

Дата реєстрації авторського права  08.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Пупірін Юрій 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 короткометражного ігрового фільму "Про життя, про 
режисуру і трохи про Бога"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У центрі фільму - дві взаємопов'язані та взаємопроникливі                 
історії. Перша - це драматична і трагічна історія з життя молодого 
чоловіка, дівчина якого, після кількох років життя з ним, закохалася в 
іншого хлопця, у якого півтора місяці потому виявили смертельну 
хворобу, від якої він невдовзі помер. Інша, паралельна, розповідає про 
взаємини режисера, що став свідком вищезгаданої трагедії у житті свого 
товариша і тепер намагається зняти фільм на основі реальних подій, і 
актора, який грає роль у цьому фільмі.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  92741  
 

Дата реєстрації авторського права  08.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Алексєєнко Інна Іллівна, Полтініна Ольга Павлівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Науковий твір "Ідентифікація макроекономічних ризиків 
неефективного управління формуванням вартості підприємств 
металургійної галузі України"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Проведено аналіз та визначення макроекономічних чинників, які 
впливають на розвиток металургійної промисловості в Україні.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  92742  
 
Дата реєстрації авторського права  08.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Жуков Дмитро 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 "Имбраль". Трилогия. Книга І - Деяния 

Древних"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Це розповідь про гру світла та тіні у відблиску світла, народженого 
волею вищої істоти. Імбраль - ім'я, яке шепочуть та благоговіють, але є 
ті, хто проклинає.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  92743  
 
Дата реєстрації авторського права  09.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Пахольченко Віталій Олександрович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва, складений твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Збірка зображень (малюнків) "Веселі герої"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

До збірки зображень (малюнків) "Веселі герої" входять: герой № 1, 
герой № 2,  герой № 3, герой № 4, герой № 5, герой № 6, герой № 7, 
герой № 8, герой № 9, герой № 10, герой № 11, герой № 12, герой № 13, 
герой № 14, герой № 15, герой № 16, герой № 17, герой № 18.   
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  92744  
 

Дата реєстрації авторського права  09.10.2019  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ланде Дмитро Володимирович, Субач Ігор Юрійович, Соболєв Артем 
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 контент-моніторингу 
соціальних мереж з питань кібербезпеки - КіберАгрегатор" 
("КіберАгрегатор")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У теперішній час, у сфері діяльності органів державного управління та 
комерційних структур, яка пов'язана із кібербезпекою, постають 
питання врахування інформації, що з'являється у соціальних медіа. Ця 
інформація, з одного боку, містить багато "шуму", а з іншого боку, є 
найбільш оперативною для прийняття рішень посадовими особами 
різних рівнів управління державних та комерційних структур.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  92745  
 
Дата реєстрації авторського права  09.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Комаревцев Ярослав Федорович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Фотографічний твір, складений твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Збірник фотографічних творів "Збірник картинок кухонних меблів 

виробництва "АЯКС", AYAX tm"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

До складу збірника фотографічних творів входять 56 зображень.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  92746  
 
Дата реєстрації авторського права  09.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Харкевич-Гончарова Інна Михайлівна (Інна Гончарова)  
 
Повне ім'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 організації та проведення 

культурно-мистецьких заходів: Міжнародний театральний фестиваль 
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                                                            монодрам "Solo Plays Fest", Міжнародний фестиваль історичного кіно 
"Поза часом", Фестиваль української класичної музики "Смальта"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  92747  
 
Дата реєстрації авторського права  09.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гончарова Ксенія Юріївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Літературний письмовий твір "Концепція організації та проведення 

культурно-мистецького заходу: "Міжнародний театральний фестиваль 
"Джойфест" ("JoyFest")" ("Концепція Фестивалю "ДЖОЙФЕСТ")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  92748  
 
Дата реєстрації авторського права  09.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Цільмак Олена Миколаївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Літературний письмовий твір навчального характеру "Методика 

застосування під час досудового розслідування кримінального 
правопорушення методу фактологічного аналізу"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Методика містить загальні положення методу фактологічного аналізу 
(тобто його мету, умови, переваги, правила та недоліки застосування) 
та алгоритм його реалізації під час досудового розслідування 
кримінального правопорушення.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  92749  
 

Дата реєстрації авторського права  09.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Кіносценарій "Бунт води (ГНІВ ВОДИ)" ("Бунт води")  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Повені на заході і півдні України, цунамі в Азії, гігантські розколи 
грунтів у Перу, Кенії, Хорватії, тропічні дощі в Європі і сніг в Єгипті, 
кам'яний дощ в Румунії - що це, наближення кінця світу або тимчасові 
незручності на планеті Земля? Наука безсила що-небудь пояснити. Одні 
лякають парниковим ефектом, інші - льодовиковим періодом. Відповіді 
немає. Ми спробуємо показати - все, що відбувається на планеті - це 
Гнів Води!  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  92750  
 
Дата реєстрації авторського права  09.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Іда Нірман (псевдонім)  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір белетристичного характеру, складений 

твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Збірка оповідань для дітей дошкільного віку "Пригоди барвиків"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Оповідання про пригоди казкових істот - барвиків, які фарбують світ у 
різні кольори веселки.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  92751  
 
Дата реєстрації авторського права  09.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Іда Нірман (псевдонім)  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір, створений для кіно  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Кіносценарій "Рушник"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Історія дослідження прадавнього рушника, вік якого сягає 400 років. 
За допомогою вчених ми дослідимо матеріал та розшифруємо його  
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символи та вишивки взагалі. Адже рушник "Святая Ардань" - це 
вишите послання.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  92752  
 

Дата реєстрації авторського права  09.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сай-Боднар Сергій Іванович  
 
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 "Любов і муки Магди Хоманн"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Документальна драматична історія України в листах німкені Магди 
Хоманн, яка стала чужою на Батьківщині й не стала своєю в Україні.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  92753  
 

Дата реєстрації авторського права  09.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Твір образотворчого мистецтва "Логотип клубу креативної музичної 
педагогіки "ІКІГАЙ"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Малюнок, який створено для позначення клубу креативної музичної 
педагогіки "ІКІГАЙ". На малюнку чорним кольором зображено 
дівчину з квіткою у волоссі, яка сидить в позі для медитації. Навколо 
дівчини зображено ще одну квітку, яка слугує фоном малюнка.                   
У малюнку використовуються знаки, схожі на ноти та скрипічний 
ключ, праворуч від описаної дівчини зображено напис "ІКІГАЙ 
креативна музична педагогіка".  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  92754  
 

Дата реєстрації авторського права  09.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Піддячий Володимир 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)  Науковий твір "Методика саморозвитку англомовної компетентності 
майбутнього педагога в контексті європейських орієнтирів"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Піддячий В. Методика саморозвитку англомовної 
компетентності майбутнього педагога в контексті європейських 
орієнтирів // Молодь і ринок. - 2016. - № 10 (141). - С. 65-69. 

 
Анотація   

У статті розглянуто проблему саморозвитку англомовної 
компетентності майбутнього педагога через призму європейської 
інтеграції України. Вказано на нові перспективи, які відкриваються 
перед студентами на основі володіння англійською мовою. Обґрунто-
вано необхідність саморозвитку англомовної компетентності майбут-
нього педагога. Розглянуто послідовність дій для ефективного та 
успішного опанування англійською мовою.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  92755  
 

Дата реєстрації авторського права  09.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Еліашвілі Іраклі, Балашов Володимир 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 "TOKIIZI"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма призначена для перекладу мови в режимі реального часу. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  92756  
 

Дата реєстрації авторського права  09.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Михалко Анастасія Олегівна, Хімічева Ганна 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 "Tourist.ua" ("TUA")  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   
Програма призначена для оцінювання в автоматичному режимі 
рейтингу туристичних підприємств при наданні комплексної 
туристичної послуги на основі порівняння їх вагових коефіцієнтів 
структурних складових комплексної туристичної послуги за 
показниками безпека, комфорт, інформативність та кваліфікованість 
персоналу.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  92757  
 

Дата реєстрації авторського права  09.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Трітмент документального фільму "З мармуру"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Микола Шматько. Світова знаменитість, скульптор, що вдихає життя 
в мармур, от уже сьомий рік з родиною, 750-ма скульптурами та 500 
картинами існує у підвалі школи.   
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  92758  
 

Дата реєстрації авторського права  09.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Сценарій формату проекту "АВТОГОЛ"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  92759  
 

Дата реєстрації авторського права  09.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Сценарій формату проекту "Людина зі шрамом"/"Человек со 
шрамом"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  92760  
 

Дата реєстрації авторського права  09.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Данильченко Інна Володимирівна, Гречанюк Світлана Валеріївна, 
Семененко Вікторія Олегівна  

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

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

твору (творів)  Твір образотворчого мистецтва "Логотип проекту "Баба Єлька"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Твір чорно-білого кольору.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  92761  
 

Дата реєстрації авторського права  09.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Комп'ютерна програма "ReadEra - book reader pdf, epub, word" 
("ReadEra")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма призначена для читання книг та перегляду електронних 
документів в форматах FB2, PDF, EPUB, WORD (DOC, DOCX, RTF), 
ODT, DJVU, MOBI, TXT, CHM та інші.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  92762  
 

Дата реєстрації авторського права  09.10.2019  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Стаття "Антикорупційний аудит як інструмент контролю та протидії 
корупції на підприємстві"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Гордієнко Н. І. Антикорупційний аудит як інструмент 
контролю та протидії корупції на підприємстві // Perspectives of research 
and development: Collection of scientific articles. - SAUL Publishing Ltd, 
Dublin, Ireland, 2017. - P. 87-91.  

 
Анотація   

У статті сформульовано поняття "антикорупційний аудит", виділені 
об'єкти, цілі та задачі антикорупційного аудиту, описані організація та 
процедури його проведення на підприємстві.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  92763  
 

Дата реєстрації авторського права  09.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Повість "Пригоди Лапунчика та Хрюндика"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Повість для дітей дошкільного та молодшого шкільного віку про веселі 
пригоди двох друзів - зайчика Лапунчика та кабанця Хрюндика. Книга 
у розважальній формі навчає дітей чуйності, взаємодопомозі, правил 
безпеки, цінувати дружбу та родину.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  92764  
 

Дата реєстрації авторського права  09.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Роман "Не грусти!"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Роман - це історія звичайної дівчини, звичайного кохання та 
звичайного успіху. Адже успіх, як і любов, завжди поруч - треба лише 
не боятися сказати собі правду.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  92765  
 

Дата реєстрації авторського права  09.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гордієнко Наталія Іванівна, Гордієнко Тетяна Володимирівна, 
Азарова 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 "Вартісно-орієнтований підхід до діагностики рівня 
економічної безпеки підприємства на основі моделі EVA"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Запропоновано інтегральний показник для діагностики рівня економічної 
безпеки та показники оцінки результатів операційної, інвестиційної та 
фінансової діяльності підприємства, які розраховуються на базі факторів 
вартості.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  92766  
 

Дата реєстрації авторського права  09.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Роман "Девушка без платья"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Роман поведе у захопливий світ надзвичайної пригоди, де улюблене 
жіноче вбрання може принести як велику радість, так і велике 
розчарування. Але тільки від особистих вчинків власниці чарівних 
шатів залежить, яка доля її чекає.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  92767  
 

Дата реєстрації авторського права  09.10.2019  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Роман "Вино моей жизни"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Роман - це історія сильної жінки, яка закрила своє серце для кохання. 
Все її життя віддане турботі про доньку. Але любов ніколи не стукає у 
двері - вона приходить тоді, коли доля розкриває свої обійми.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  92768  
 

Дата реєстрації авторського права  09.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Роман "Секс, любов и одиночество"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Роман розповідає про пошуки кохання, які заводять героїню у 
лабіринти несподіваних стосунків і гарячкових вчинків. Їй доведеться 
набути гіркого, сумного і навіть кумедного досвіду, щоб, нарешті, 
зрозуміти, хто їй по-справжньому потрібен.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  92769  
 

Дата реєстрації авторського права  09.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гавриш Любов Анатоліївна (Lia Reesh)  
 
Повне ім'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 "With one heart we will be wiser"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  92770  
 
Дата реєстрації авторського права  09.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кирлик Василь Васильович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Комп'ютерна програма "STASCOM.COM" - Международная товарно-

транспортная платформа" ("STASCOM.COM")  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  92771  
 
Дата реєстрації авторського права  09.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Карбівський Віктор Леонідович, Клещонок Валерій Володимирович, 

Буромський Микола Іванович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця  Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Головна 

астрономічна обсерваторія Національної академії наук України 
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, ілюстрація  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Науковий твір "Астрономічний комплекс для спостереження 

покриттів зір небесними об'єктами"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Твір застосовується для спостережень покриттів зір небесними 
об'єктами, зокрема, малими планетами (астероїдами) та кометами. В 
момент повного покриття астероїдом зірки його координатне 
положення буде відповідати високоточному координатному положенню 
зірки. Інші спостереження в даній полосі покриття зірки даним 
об'єктом дозволить визначити розміри й уточнити з високою точністю 
елементи орбіти малої планети, оцінити її форму.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  92772  
 

Дата реєстрації авторського права  09.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Чуприна Наталія Миколаївна, Колесніков Володимир Петрович, 
Гаркуша Володимир Валерійович  

 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Державний вищий навчальний заклад "Український державний 
хіміко-технологічний університет" 
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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 "Комплексний підхід до вивчення технічного сервісу машин 
агропромислового комплексу"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Застосування комплексного підходу дозволить агропромисловим 
підприємствам та підприємствам, що надають сервісні послуги, 
зважено підійти до мінімізації витрат, оптимізації матеріальних та 
нематеріальних ресурсів, збереження їх оптимальних пропорцій та 
максимізації прибутку.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  92773  
 

Дата реєстрації авторського права  09.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Колесніков Володимир Петрович, Чуприна Наталія Миколаївна, 
Гаркуша Володимир Валерійович, Кучкова Ольга Вікторівна  

 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Державний вищий навчальний заклад "Український державний 
хіміко-технологічний університет" 

 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Стаття "Міжнародний досвід побудови транспортно-логістичних 
центрів та перспективи для України"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У статті досліджено специфіку функціонування міжнародних 
транспортно-логістичних центрів залежно від країни розташування. 
Встановлено конкурентні переваги транспортно-логістичних центрів 
розвинутих країн світу та окреслено перспективи створення транспортно-
логістичних центрів не тільки регіонального, але і міжнародного 
значення в Україні.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  92774  
 

Дата реєстрації авторського права  09.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Колесніков Володимир Петрович, Чуприна Наталія Миколаївна, 
Гаркуша Володимир Валерійович, Кучкова Ольга Вікторівна  

 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Державний вищий навчальний заклад "Український державний 
хіміко-технологічний університет" 

 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Стаття "Інвестиційна привабливість транспорту в Україні"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У статті досліджено стан та перспективи інвестиційної ситуації в 
транспортній галузі України. Проаналізовано розподіл освоєних 
капітальних інвестицій за сферами економіки, виявлені фактори,              
що стимулюють інвестиційну активність. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  92775  
 

Дата реєстрації авторського права  09.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Альбом "Стиль ампір в історичній архітектурі м. Кропивницького"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  92776  
 

Дата реєстрації авторського права  09.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лівенцева Ганна Анатоліївна, Крочак Марина Дмитрівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Літературно-письмовий твір "ПРОГРАМА курсу для середньої загально-
освітньої школи "НАДРА ЗЕМНІ (Основи геології)" ("Надра земні")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 

Анотація   
Розробка передбачає вивчення основ геології - важливої складової наук 
про Землю - для розуміння процесів формування оболонок (геосфер), 
історії розвитку планети, утворення ландшафтів. Геологічні знання 
створюють у дітей комплексне розуміння картини світу, сприяють 
формуванню наукового світогляду.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  92777  
 
Дата реєстрації авторського права  09.10.2019  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Черняк Роман Євгенович, Дунь Сергій Вікторович, Цвігун Олексій 

Леонідович, 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 "Синтез вимог до технічних характеристик, якісних 

показників військового автопаливозаправника АПЗ-6.5-5233НЕ"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Запропоновано систему визначення вимог до технічних характеристик, 
якісних показників військового автопаливозаправника АПЗ-6.5-
5233НЕ. Сформульовано та обґрунтовано технічні умови, методи 
здійснення контролю щодо автопаливозаправника з використанням 
методу системного аналізу, теорії прийняття рішень в умовах 
невизначеності та системно-цільового методичного підходу.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  92778  
 
Дата реєстрації авторського права  09.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Драгобецька Галина 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 художньо-графічних зображень для індивідуалізації товарів і 

послуг "Логотип GRALIS"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Збірка містить два варіанти, один з них є словесним позначенням 
"GRALIS", виконаним на латиниці, інший варіант - словесне 
позначення "ГРАЛИС" на кирилиці. Шрифт оригінальний, рублений 
із засічками, викликає асоціації - "акорди тріумфу".  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  92779  
 

Дата реєстрації авторського права  09.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ахметова Ірина Смагулівна (Akhmetova Irena), Дорошев Олександр 
Владіславович (Doroshev Alex)  

 
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 "ЭГО как точка опоры сознания. Развитие и 
восстановление структуры ЭГО/EGO as a fulcrum of human 
consciousness. Development and regeneration of the EGO structure"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Описано поняття ЕГО, яке є інструментом душі людини у фізичному 
світі. Основа розробленого методу - це відновлення форми ЕГО та його 
розвитку. Він дозволяє одержати позитивний ефект як в емоційному 
стані, так і  у відновленні фізичного тіла людини.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  92780  
 

Дата реєстрації авторського права  09.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ахметова Ірина Смагулівна (Akhmetova Irena), Дорошев Олександр 
Владіславович (Doroshev Alex)  

 
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 "Энергетическая литотерапия/Energy lithotherapy"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Описаний метод Енергетичної літотерапії, який дозволяє, у тому числі і 
на відстані, одержати швидкі, більш ефективні результати впливу при 
відновленні психічного й психологічного станів людини.   
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  92781  
 

Дата реєстрації авторського права  09.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дорошев Олександр Владіславович (Doroshev Alex), Ахметова Ірина 
Смагулівна (Akhmetova Irena)  

 
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 "Профилактика и устранение симптомов 
"диабетической стопы" и "диабетической ретинопатии"/Prophylactic 
and elimination of symptoms of "Diabetic foot" and "diabetic rethinoparty"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Описані основні поняття та розроблена система профілактики й 
усунення симптомів "діабетичної стопи" і "діабетичної ретинопатії",  
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що дозволяє при постійному застосуванні підтримувати організм 
тривалий час без погіршення стану. Метод не має побічних дій.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  92782  
 
Дата реєстрації авторського права  09.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Капоріна Альона Федорівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір, створений для кіно  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Сценарій художнього короткометражного фільму "На другий день 

після смерті"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

На другий день після похорону свого коханого чоловіка Ніка їде до 
його найкращого друга, щоб вийти за нього заміж. Друг проти, та ще 
більше проти його дівчина.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  92783  
 
Дата реєстрації авторського права  09.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Губенко Аліса Іванівна  
 
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 "РЕСТАМ  для 

сервірування"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Збірка творів декоративно-ужиткового мистецтва "РЕСТАМ  для 
сервірування"  містить зображення оригінальних і авторських  рішень 
виробів  для сфери HoReCa, які призначені для організації сервіровки 
столу.  Вироби  дозволяють створювати багатоярусні композиції із 
закусок та напоїв.   
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  92784  
 
Дата реєстрації авторського права  09.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мірошниченко Андрій Вікторович, Вишневський Віталій 

В'ячеславович  
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Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця Інститут проблем математичних машин і систем 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 "Андроїд-застосування "Рада-IV WEB"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма використовується у складі системи підготовки прийняття 
рішень депутатів в залі пленарних засідань. Програма розроблена як 
Андроїд-застосування та дозволяє депутату отримувати в режимі 
реального часу доступ до робочих матеріалів та документів наради у 
PGF-форматі на планшеті, що має входити до автоматизованого 
робочого місця депутата.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  92785  
 
Дата реєстрації авторського права  09.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кремено Сергій Валерійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "ГІЛСОФТ УКРАЇНА" 
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Комп'ютерна програма "Мультитранспортна глобальна 

дистрибуційна система "SPLOT" ("MTGDS-SPLOT")  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма відповідає сучасним вимогам пасажирських перевезень. 
Програма дозволяє здійснювати підключення до різноманітних систем 
по АРІ до всіх видів пасажирських перевезень (автобусних, ж/д, авіа, 
водного транспорту) на базі однієї платформи і в одному просторі для 
дистрибуції послуг перевезень і супутніх послуг.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  92786  
 
Дата реєстрації авторського права  09.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Пестовська Зоя 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)  Наукова стаття "Фінансова безпека банківської діяльності: сучасні 

аспекти діагностики"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Пестовська З. С. Фінансова безпека банківської 
діяльності: сучасні аспекти діагностики // Нобелівський вісник. - 2018. - 
№ 1 (11). - С. 93-102. 

 
Анотація   

Наведено основні загрози та узагальнено існуючі методики діагностики 
рівня фінансової безпеки банківської діяльності, проведено аналіз 
рівня фінансової безпеки банківської діяльності, проведено аналіз 
рівня та виявлено найбільш значущі показники фінансової безпеки 
банківської діяльності в Україні.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  92787  
 
Дата реєстрації авторського права  09.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Пестовська Зоя 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)  Наукова стаття "Влияние внешних и внутренних факторов на 

текущие финансовые потребности машиностроительных 
предприятий"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Пестовская З. С. Влияние внешних и внутренних 

факторов на текущие финансовые потребности машиностроительных 
предприятий // Финансы. Экономика. Стратегия. - 2013. - № 8, август. - 
С. 31-36. 

 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  92788  
 
Дата реєстрації авторського права  09.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Пестовська Зоя 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)  Наукова стаття "Концептуальні підходи до управління поточними 

фінансовими потребами підприємства"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Пестовська З. С. Концептуальні підходи до 

управління поточними фінансовими потребами підприємства // 
Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: 
економічні науки. - 2014. - Випуск 5, частина 2. - С. 229-233. 

 
Анотація   

Стаття присвячена формулюванню етапів управління поточними 
фінансовими потребами підприємства. Визначені етапи, інтегровано до  
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відповідної концепції управління, яка надає їх теоретичне та методичне 
забезпечення. Запропоновано відповідні фінансові інструменти та 
засоби практичної реалізації процесу управління фінансовими 
потребами підприємства.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  92789  
 

Дата реєстрації авторського права  09.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Літературний письмовий твір розважально-навчального характеру 
"Woodcutter club (Лісоруб)"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Клуб з метання сокири. Для любителів активного відпочинку. Місце, в 
якому люди різного віку мають можливість спробувати свої сили в 
метанні сокири, навчитись правильно і влучно метати сокиру. 
Можливість проводити корпоративні змагання.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  92790  
 

Дата реєстрації авторського права  09.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Збірка лекцій "33 завдання англійської мови" ("33 завдання")  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Запропонований літературний твір є авторським курсом лекцій щодо 
вивчення англійської мови або для покращення вже наявних знань 
англійської мови. Запропонований курс лекцій вивчення англійської 
мови включає в себе 33 (тридцять три) завдання у вигляді тестових 
завдань, а також викладених правил граматики англійської мови  з 
відеотехнічним відображенням цього матеріалу для кращого засвоєння 
граматичних, лексичних та синтаксичних правил іноземної мови. 
Запропонований літературний твір орієнтований на засвоєння правил 
граматики англійської мови з практичним їх відтворенням, що 
придатний для всіх рівнів знання англійської мови.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  92791  
 
Дата реєстрації авторського права  09.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Воскресенський Ян Ігорович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Збірка лекцій "20 кроків до англійської мови" ("20 кроків")  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Запропонований літературний твір є авторським курсом лекцій щодо 
вивчення англійської мови,  що включає в себе поетапне, а саме 20 
(двадцять) етапів,  вивчення запропонованого матеріалу самостійно за 
допомогою лінгвістичних та психологічних  методів засвоєння мови з 
використанням технічних засобів та відеотехнічного ресурсу  для 
кращого засвоєння матеріалу. Кожен із кроків запропонованого твору 
відображає певну низку завдань, що повинні  виконатись протягом 
певного проміжку  часу. Запропонований  літературний твір придатний 
для всіх рівнів знання англійської мови.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  92792  
 
Дата реєстрації авторського права  09.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Іллєнко Михайло Герасимович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір, створений для кіно  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Сценарій ігрового фільму "Подарунок"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Серед живих істот, яким подобається ховатися від своїх хазяїв, сьогодні 
на першому місці - мобілка. Знайти її легко, якщо є інша мобілка. 
Якщо іншої немає - пошуки можуть перетворитися на детектив, драму, 
комедію, абсурд. Для того, щоб розплутати цей детектив, не 
перетворити його на драму і посміхнутися над абсурдом, герою фільму 
знадобилася одна квітнева ніч і допомога половини села.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  92793  
 

Дата реєстрації авторського права  09.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мензатюк Зірка Захаріївна  
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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 ігрового фільму "Дике літо в Криму"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  92794  
 

Дата реєстрації авторського права  09.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Комаренко Олександр Михайлович, Свідрань Максим 
Володимирович  

 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового 
ринку України" 

 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Програмне забезпечення "Система ведення 
реєстрів" ("ПЗ "СВР")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  92795  
 

Дата реєстрації авторського права  09.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Воронюк-Волошина Леся Олександрівна, Кримський Сергій 
Вікторович, Грінберг Валентин Євгенович  

 
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 "Соловей співає"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Твір досліджує та спростовує міфи про українську мову, а також 
аналізує масштаби лінгвоциду, взаємозв'язок мовного питання зі 
становленням та розвитком держави на прикладі інших країн світу.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  92796  
 

Дата реєстрації авторського права  09.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гавриличенко 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)  Стаття "Кластеризація регіонів України за рівнем розвитку житлово-
комунального комплексу"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Гавриличенко Є. В. Кластеризація регіонів України за 
рівнем розвитку житлово-комунального комплексу // Комунальне 
господарство міст. - 2013. - Випуск 108. - С. 18-25. 

 
Анотація   

В статті розглянуто методику кластерного аналізу, на основі якого 
запропоновано класифікацію регіонів України за ступенем розвитку 
житлово-комунального комплексу.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  92797  
 

Дата реєстрації авторського права  09.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гавриличенко 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)  Стаття "Проблема заборгованості в житлово-комунальному 
господарстві в контексті реформування галузі"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Гавриличенко Є. В. Проблема заборгованості в 
житлово-комунальному господарстві в контексті реформування галузі // 
Економіка: проблеми теорії та практики. - 2007. - Випуск 234, том IV. - 
С. 1049-1055. 

 
Анотація   

В статті розглядаються сучасні проблеми реформування житлово-комунального 
господарства. Особлива увага приділена проблемі дебіторської 
заборгованості підприємств ЖКГ і аналізу чинників, що її спричиняють. 
Розроблені рекомендації для подальшого реформування галузі.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  92798  
 

Дата реєстрації авторського права  09.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Стаття "Заходи з управління житлово-комунальним господарством на 
основі узгодженості інтересів"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Гавриличенко Є. В. Заходи з управління житлово-
комунальним господарством на основі узгодженості інтересів // 
Молодий вчений. - 2015. - № 3 (18) березень. Частина І. - С. 53-56. 

 
Анотація   

Функціонування житлово-комунального господарства пов'язане з 
існуванням протиріч між учасниками галузі регіону. Ключові завдання 
функціонування житлово-комунального господарства повинні 
реалізовуватися шляхом впровадження заходів, враховуючи принцип 
мінімізації впливу протиріч у інтересах учасників.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  92799  
 

Дата реєстрації авторського права  09.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гавриличенко 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)  Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата 
економічних наук "Організаційно-економічний механізм управління 
узгодженістю інтересів учасників житлово-комунального господарства 
регіону"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Автореферат містить стислий зміст дисертації на здобуття наукового 
ступеня кандидата економічних наук на тему "Організаційно-
економічний механізм управління узгодженістю інтересів учасників 
житлово-комунального господарства регіону", а також відомості про 
оприлюднення результатів дослідження.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  92800  
 

Дата реєстрації авторського права  09.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних 
наук "Організаційно-економічний механізм управління узгодженістю 
інтересів учасників житлово-комунального господарства регіону"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Дисертацію присвячено розробленню теоретичних засад і практичних 
рекомендацій щодо удосконалення організаційно-економічного 
механізму управління узгодженістю інтересів учасників житлово-
комунального господарства регіону.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  92801  
 
Дата реєстрації авторського права  09.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Надьожна (псевдонім)  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір, ілюстрація  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Літературний твір з ілюстраціями "Як Гусь свою любов шукав"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Літературно-письмовий твір та збірник ілюстрацій з персонажем Гусь 
про те, як він вирішив знайти свою любов, щоб розділити з нею свої 
радості і незгоди. Твір відображає неординарний характер персонажа.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  92802  
 
Дата реєстрації авторського права  09.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Надьожна (псевдонім)  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір, ілюстрація  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Літературний твір з ілюстраціями "Гусь знає краще"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Твір про Гуся, який шукає справедливості та розуміння у інших. Твір 
відображає неординарний характер персонажа.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  92803  
 

Дата реєстрації авторського права  09.10.2019  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Літературний твір з ілюстраціями "Гусь від А до Я"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Цей твір містить абетку найуживаніших слів Гуся та відображає 
неординарний характер персонажа.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  92804  
 

Дата реєстрації авторського права  09.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Літературний твір з ілюстраціями "Гусь не боїться павуків"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Твір про те, як Гусь бореться зі своїми страхами і знаходить нового 
друга павука. Твір відображає неординарний характер персонажа. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  92805  
 

Дата реєстрації авторського права  09.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ковеня Максим  Володимирович, Лищенко Вікторія Олександрівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Літературний твір "Проект "Ти - особливий на нашій планеті" 
("Проект "ТОнНП")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  92806  
 

Дата реєстрації авторського права  09.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ковеня Максим  Володимирович, Лищенко Вікторія Олександрівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Збірка творів образотворчого мистецтва "Зображення логотипів "Ти - 
особливий на нашій планеті" ("ТОнНП")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  92807  
 

Дата реєстрації авторського права  09.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Аристова 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)  Рукопис статті "Естетичне ставлення до мистецтва як складова 
творчої особистості старшокласника"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Стаття присвячена проблемам формування естетичного ставлення. 
Проаналізовано стан досліджуваної проблеми у педагогічній літературі. 
Висвітлено результати експериментального дослідження, яке було 
проведено на базі Першої української гімназії імені М. Аркаса.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  92808  
 

Дата реєстрації авторського права  09.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Письмовий твір "Автономный самодостаточный микрорайон жилых 
усадебных и многоквартирных домов"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Містить пропозиції по проектуванню автономного самодостатнього 
мікрорайону садибних та багатоквартирних будинків.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  92809  
 

Дата реєстрації авторського права  09.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Аристова 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)  Рукопис статті "Естетичне ставлення до мистецтва (педагогічний 
аспект): теоретичні засади"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Стаття присвячена проблемам формування естетичного ставлення. 
Проаналізовано стан досліджуваної проблеми у педагогічній літературі. 
У статті проаналізовано наукові джерела щодо проблеми дослідження. 
Запропоновано власне визначення дефініції "естетичне ставлення".  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  92810  
 

Дата реєстрації авторського права  09.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Сценарій кінофільму "Злочин актриси Мариськіної"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Молода актриса провінційного театру Мариськіна намагається з усіх 
сил отримати роль у кіно або театрі, бо наразі грає персонажів масових 
сцен. Одного разу вона дізнається, що отримала роль у новій виставі. 
На читанні п'єси виявляється, що у її персонажа лише одна репліка. 
Але Мариськіна не впадає у відчай. Вона змагається за свою роль, 
намагається вжитися, відтворити свого персонажа, але на її шляху 
багато перешкод: костюм не такий, сцену з її участю майже не 
репетирують, колеги не сприймають її серйозно. У день прем'єри 
Мариськіна з'являється за кулісами, і у всіх перехоплює подих. Вона 
дефілює на сцену у "трохи переробленому" костюмі, гордо відіграє  
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свою репліку, і тут починається справжня драма, коли Мариськіна 
самостійно міняє хід п'єси на користь свого персонажа…  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  92811  
 
Дата реєстрації авторського права  09.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Горбенко Павло Сергійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Складений твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Туристичний каталог "ТАИЛАНД 2020 ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ ОТДЫХ 

БАНГКОК, о. ПХУКЕТ, ОСТРОВА ВОКРУГ ПХУКЕТА, о. САМУИ,  
о. ПХАНГАН, ХУА ХИН, КРАБИ, ОСТРОВА ЛАНТА, ПХАНГ НГА,        
о. КУД, ЧИАНГМАЙ, ЧИАНГРАЙ"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Каталог присвячений ексклюзивному туризму в Таїланді, містить 
відомості про 49 готелів преміум-класу, а також доповнений статтями і 
таблицями з корисною інформацією. Видання призначене для 
використання туристичними агентствами.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  92812  
 
Дата реєстрації авторського права  09.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Горбенко Павло Сергійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Складений твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Туристичний каталог "ТАИЛАНД 2020 КАТАЛОГ ОТЕЛЕЙ 

ЭКЗОТИКА ОСТРОВА ПХИ ПХИ, ОСТРОВА ВОКРУГ ПХУКЕТА, 
ПХАНГ НГА, ОСТРОВА ЛАНТА, о. ЛИПЕ, о. ПХАНГАН, о. ТАО,            
о. КУД, НАКХОНРАТЧАСИМА"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
 

Анотація   
Каталог містить відомості про готелі найбільш екзотичних регіонів для 
відпочинку в Таїланді, а також доповнений статтями і таблицями з 
корисною інформацією. Видання призначене для використання 
туристичними агентствами.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  92813  
 
Дата реєстрації авторського права  09.10.2019  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

якого належить твір  Складений твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Туристичний каталог "ТАИЛАНД 2020 КАТАЛОГ ОТЕЛЕЙ 
ОСТРОВА ПХУКЕТ, САМУИ, ЧАНГ, САМЕД"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Каталог містить відомості про готелі найпопулярніших курортів, що 
розташовані на островах Таїланду, а також доповнений статтями і 
таблицями з корисною інформацією. Видання призначене для 
використання туристичними агентствами. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  92814  
 

Дата реєстрації авторського права  09.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

якого належить твір  Складений твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Туристичний каталог "ТАИЛАНД 2020 ДЕЛОВОЙ ТУРИЗМ 
БАНГКОК, ПАТТАЙЯ, о. ПХУКЕТ, ХУА ХИН, о. ЧАНГ, о. САМУИ, 
РАЙОНГ, КРАБИ, КХАО ЛАК, ЧИАНГМАЙ"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Каталог присвячений діловому туризму в Таїланді, містить відомості 
про 97 готелів, які рекомендовані для проведення конференцій та 
інших заходів. Видання заповнене статтями і таблицями з корисною 
інформацією. Видання призначене для використання туристичними 
агентствами. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  92815  
 

Дата реєстрації авторського права  09.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

якого належить твір  Складений твір  
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Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Туристичний каталог "ТАИЛАНД 2020 КАТАЛОГ ОТЕЛЕЙ 
МАТЕРИК БАНГКОК, ПАТТАЙЯ, РАЙОНГ, ТРАТ, ХУА ХИН, 
КРАБИ, КХАО ЛАК, ЧИАНГМАЙ, ЧИАНГРАЙ"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Каталог містить відомості про готелі найпопулярніших міст і регіонів, 
що розташовані на материковій частині Таїланду, а також доповнений 
статтями і таблицями з корисною інформацією. Видання призначене 
для використання туристичними агентствами. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  92816  
 
Дата реєстрації авторського права  09.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Павлиш Іван Федорович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Твір наукового характеру "Решение "нерешаемых" задач"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У творі представлені в повному обсязі розв'язки задач, які були 
сформульовані в VIII сторіччі до нашої ери: задачі фараона (колодязь 
Лотоса), подвоєння куба, трисекції кута, квадратури кола (є відомості, 
що ця задача згадується у папірусі Райнда, який оснований на роботі 
приблизно 3200 року до нашої ери), задачі дельфійських оракулів, 
побудови піраміди з використанням зменшених по обсягу в два рази 
кубів і обчислення її висоти.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  92817  
 
Дата реєстрації авторського права  09.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дубницький Володимир Іванович, Науменко Наталія Юріївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Наукова стаття "Методологічне забезпечення формування 

інформаційної безпеки в сфері економічної безпеки регіону"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Стаття присвячена дослідженню методологічного забезпечення 
процесів формування інформаційної безпеки в сфері забезпечення  
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економічної безпеки регіональної соціально-економічної системи. 
Відмічено актуальність та необхідність на методологічному рівні 
формування ефективних механізмів та методів моделювання різних 
аспектів інформаційної безпеки на рівні регіону.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  92818  
 
Дата реєстрації авторського права  09.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Каліберда Микита Сергійович, Панов Владислав Валерійович, 

Чайковська Марія Андріївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру, ілюстрація  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  "Захопливий світ біології" посібник серії "Шкільна бібліотека" для 5-6 

класів закладів загальної середньої освіти   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Підручник написано відповідно до вимог чинної програми з 
природознавства та біології для 5-6 класів закладів загальної середньої 
освіти. У посібнику розглянуто та описано досліди для глибшого 
пізнання біології мікроорганізмів, рослин, грибів з елементами екології.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  92819  
 
Дата реєстрації авторського права  09.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Іванов В'ячеслав Ігорович, Габзовська Ольга Борисівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця  Державне підприємство "ІНФОТЕХ" 
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Комп'ютерна програма "Інструментальне програмне забезпечення 

"МІА":Сервер додатків" ("ІПЗ МІА СД")  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма - центральна компонента інформаційної системи, що 
забезпечує завантаження та  виконання схем предметної області, 
роботу з базою даних, підключення клієнтських додатків та 
забезпечення сесій користувачів, системне та прикладне логування 
запитів, зв'язок із сервером авторизації та аутентифікації, 
завантаження універсального клієнтського додатка у браузер.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  92820  
 
Дата реєстрації авторського права  09.10.2019  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Самойло Андрій Михайлович, Левченко Денис Іванович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Музичний твір без тексту, складений твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Збірка музичних творів "Самойло А. М. та Левченко Д. І."   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Вказані у збірці музичні твори входять до складу альбомів гурту 
"Бумбокс", а саме: "ІІІ" - 14.10.2008, "Все включено" - 2010, "Середній 
вік" - 2011, "Термінал Б" - 2013.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  92821  
 

Дата реєстрації авторського права  09.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Збірка музичних творів "Самойло А. М."   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Вказані у збірці музичні твори входять до складу альбомів гурту 
"Бумбокс", а саме: "Family Бізнес" - 22.06.2006, "ІІІ" - 14.10.2008, "Все 
включено" - 2010, "Середній Вік" - 2010, "Термінал Б" - 2013. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  92822  
 

Дата реєстрації авторського права  09.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Твір науково-практичного характеру "Авторская техника "НАНО 
ТРАНСФОРМАЦИЯ"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  92823  
 

Дата реєстрації авторського права  09.10.2019  
 
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  Твір образотворчого мистецтва, складений твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка зображень "Автоматична гвинтівка "Monomakh II"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  92824  
 

Дата реєстрації авторського права  09.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  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 науково-освітнього характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір науково-освітнього характеру 
"Програма курсу та методичні вказівки до вивчення та виконання 
контрольної і самостійної роботи з дисципліни "Управління 
матеріально-технічним забезпеченням підприємства" для студентів 
заочної форми навчання освітнього ступеня бакалавра спеціальності 
073 "Менеджмент"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

В роботі представлено методологію ефективного управління різними 
видами матеріальних ресурсів; методику організації закупок 
необхідних матеріальних ресурсів; організацію складського 
господарства на транспортному підприємстві.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  92825  
 

Дата реєстрації авторського права  09.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шульга Оксана Сергіївна, Грибков Сергій Віталійович, Шульга 
Сергій Іванович  

 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Національний університет харчових 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)  Науковий твір "Оптимізація складу їстівного покриття/плівки та 
програма для його обрахунку"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

В роботі використаний метод оптимізації складу біодеградабельного 
їстівного покриття для кондитерських і хлібобулочних виробів, що 
дозволить отримати склад запропонованого матеріалу з найкращими 
бар'єрними властивостями і позитивно позначиться на строках 
зберігання виробів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  92826  
 

Дата реєстрації авторського права  09.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Тесленко Олександр Сергійович (The Moon)  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

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

Твір про довготривалі стосунки між закоханими, які повинні 
закінчитися просто в цей момент, проте відпустити і забути дуже 
нелегко. Ця пісня - частина страждання, яке треба пережити аби 
сильним йти далі.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  92827  
 

Дата реєстрації авторського права  09.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Тесленко Олександр Сергійович (The Moon)  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Пісня "To Lady G..."   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Твір написаний після перегляду стрічки "Народження зірки". 
Головною темою написання цього твору є захват від цього   
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фільму та поширення своєї позиції, справжнього мистецтва                         
через роки.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  92828  
 

Дата реєстрації авторського права  09.10.2019  
 

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" 
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір, ескіз, складений твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Збірка ескізів з описом "Дизайнерське рішення по оформленню 

внутрішнього та зовнішнього оздоблення магазинів WINETIME"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
 

Анотація   
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  92829  
 
Дата реєстрації авторського права  09.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Глухенький Дмитро Станіславович  
 
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)  Розгорнутий синопсис (трітмент) документального фільму "Евакуація 200"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

"Евакуація 200" - гуманітарний проект ЗСУ.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  92830  
 

Дата реєстрації авторського права  09.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кіршин Андрій 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)  Розгорнутий синопсис (трітмент) документального фільму 

"Миротворці. Перша місія"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
 

Анотація   
Війна в Югославії привернула увагу всього світу.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  92831  
 
Дата реєстрації авторського права  09.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Анкудінова Олександра Петрівна  
 
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)  Розгорнутий синопсис (трітмент) документального фільму "Інші 

варіанти порятунку"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Мода торкається багатьох аспектів життя сучасної людини - від 
комфорту та функціональності до вираження соціального та 
професійного статусу (хоча останні аспекти стали не такими 
актуальними з розвитком утилітарної та масової моди).  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  92832  
 
Дата реєстрації авторського права  09.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Павлова Олександра Вікторівна (Соня Павлова)  
 
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 "Сборник дизайнов логотипов Александры (Сони) Павловой"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Збірка творів "Сборник дизайнов логотипов Александры (Сони) 
Павловой" містить художні виконання дизайнів декількох логотипів та 
їх різноманітні варіанти зображень.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  92833  
 
Дата реєстрації авторського права  09.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Градоблянський Дмитро Вікторович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 

Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір, ескіз  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Літературний письмовий твір з ескізами "Описание девелоперского 

проекта развлекательного комплекса "Песочные часы с мячами 
вместо песчинок в круге"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Твір являє собою опис девелоперського проекту розважального 
комплексу "Пісочний годинник з м'ячами замість піщинок в колі".  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  92834  
 

Дата реєстрації авторського права  09.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Малишко Ірина Олегівна, Журавльов Руслан Борисович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Пісня "Паріння в любові"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація 
   
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  92835  
 

Дата реєстрації авторського права  09.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Малишко Ірина Олегівна, Журавльов Руслан Борисович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Пісня "Гімн Києву! Київ - мрія моя!"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 

Анотація 
   
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  92836  
 

Дата реєстрації авторського права  09.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Моренцова-Шулик Олена Сергіївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір, створений для кіно  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Трітмент документального фільму "Живий ланцюг"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
 

Анотація 
 Історія двох масових народних акцій "Балтійський Шлях" та 

"Українська Хвиля", які кардинально змінили хід історії для Литви, 
Латвії, Естонії та України.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  92837  
 

Дата реєстрації авторського права  09.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лазер Тарас Васильович  
 
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 "Рубіж. Переселення"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Документальний фільм присвячено висвітленню теми примусової де-
портації 480 тисяч українців з території сучасної Східної Польщі в 
УРСР в 1944-1946 роках.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  92838  
 
Дата реєстрації авторського права  09.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Науковий твір "Особливості антикризового фінансового управління 
сільськогосподарських підприємств у сучасних умовах"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

В даному розділі розкрито мету антикризового фінансового управління; 
підходи до визначення поняття "антикризове управління"; принципи сис-
теми антикризового фінансового управління.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  92839  
 
Дата реєстрації авторського права  09.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мрачковська Надія Костянтинівна  
 
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 № 55, 2019 
 

 

304

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Фінансова безпека людини у контексті соціальної по-
літики"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

В розділі розкрито поняття терміну "безпека" та "фінансова безпека".  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  92840  
 

Дата реєстрації авторського права  09.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Літературний письмовий твір з ілюстраціями "Обучающе-
адаптационная бизнес-игра для освоения навыков компетентного по-
ведения в конфликте "Конструктивный конфликт"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  92841  
 
Дата реєстрації авторського права  09.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Коропенко Сергій Миколайович (Сергей Короп)  
 
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 4-серійного телевізійного фільму "Мечислав. Время мечей"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  92842  
 
Дата реєстрації авторського права  09.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шавріна Ніна Георгіївна  
 
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 "Авторська методика доктора Н. Г. Шавріної лікуван-
ня стресового нетримання сечі у жінок та одночасної підтяжки піхви"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
 

Анотація   
В роботі представлені матеріали авторської методики безопераційного 
лікування стресового нетримання сечі у жінок та підтяжки піхви шля-
хом використання ульразвукового впливу та філерів гіалуронової кис-
лоти.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  92843  
 

Дата реєстрації авторського права  09.10.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Фурман Юрій Миколайович, Брезденюк Олександра Юріївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір практичного характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір науково-практичного характеру "Мето-
дика визначення порогу анаеробного обміну (ПАНО)"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
 

Анотація   
Методика визначення порогу анаеробного обміну (ПАНО) розроблена 
шляхом модифікації темту F. Conconi, що дає можливість визначити 
ПАНО непрямим методом, за допомогою встановлення втрати лінійно-
го зростання частоти серцевих скорочень (ЧСС) при збільшенні інтен-
сивності роботи на велоергометрі.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  92844  
 

Дата реєстрації авторського права  09.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Буряк Аліна Вікторівна, Дем'яненко Інна Вікторівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Theory evolution of a credit and credit relations in the 
development of social and economic systems"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
 

Анотація   
З'ясовано основні постулати натуралістичної теорії кредитування та їх 
основоположники, класики політичної економії: А. Сміт, А. Турго, А. 
Маршал та ін.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  92845  
 

Дата реєстрації авторського права  09.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "The influence of decentralization on the financial stability 
of local budgets"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
 

Анотація   
Розкрито основні причини фінансової залежності регіонів України.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  92846  
 

Дата реєстрації авторського права  09.10.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Рудень Василь Володимирович, Ковальська Ірина Михайлівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір науково-прикладного характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір науково-прикладного характеру "Ана-
ліз і прогноз показників смертності з причини гострого інфаркту міо-
карда [І.21] серед населення в Україні"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
 

Анотація   
Отримані результати вказують на значний тягар у стані громадсько-
го здоров'я ймовірного зростання показників рівня смертності з при-
чини ГІМ на 100 тисяч населення як у фактичних (2002-2015), так і 
прогнозованих роках (2030), що потребує опрацювання дієвих та ефе-
ктивних превентивних заходів з метою мінімізації розвитку захворю-
ваності ГІМ.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  92847  
 

Дата реєстрації авторського права  09.10.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Скролік (псевдонім)  
 

Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва, збірник творів, похідний твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка творів "Персонаж (герой) "Скролік"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Персонаж (герой) Скролік складається з таких обов'язкових частин: 
смислова (пов'язана з безпечною частиною та позитивною поведінкою 
в Інтернеті), фізична (має різні кольори, зазвичай у синьо-блакитній 
гамі), кругла форма, 4 ноги (лапи), 2 руки (лапи), 2 вуха, пухнасте хутро 
та чубчик, зазвичай тримає у руці цифровий пристрій (смартфон, 
планшет тощо).  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  92848  
 
Дата реєстрації авторського права  09.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дмитриченко Вадим Олександрович, Бутько Анна Андріївна, Лазаре-
нко Владислав Анатолійович  

 
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 "Римма Зюбіна. Backstage"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  92849  
 
Дата реєстрації авторського права  09.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Літературний письмовий твір "Техническое задание. Сайт лотереи 
"Олимпиада"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Технічне завдання містить інформацію щодо технічних умов проекту 
веб-сайта онлайн лотереї "Олімпіада".  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  92850  
 
Дата реєстрації авторського права  09.10.2019  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Сценарий "Тиражная лотерея "Олимпиада"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Твір містить інформацію про загальні правила лотереї.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  92851  
 

Дата реєстрації авторського права  09.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Сценарій "Тиражная лотерея "Кольца времён"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Твір містить інформацію щодо правил та умов гри в лотерею "Кольца 
времён".  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  92852  
 
Дата реєстрації авторського права  09.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Власенко 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)  Роман "Учителька німецької"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Це історія про двох іспанських дівчат, які під час громадянської війни 
у 1936 році волею долі потрапили в Україну і залишились тут на все 
життя.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  92853  
 

Дата реєстрації авторського права  09.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Солоджук Тетяна Василівна, Кропельницька Світлана 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)  Науковий твір "Методичні рекомендації до проходження навчальної 
практики студентів ІІІ курсу спеціальності 072 "Фінанси, банківська 
справа та страхування" денної та заочної форми навчання у Проектно-
освітньому центрі "Агенти змін" ДВНЗ "Прикарпатський національ-
ний університет імені Василя Стефаника"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Наведено детальні вказівки до виконання основних завдань та оформ-
лення звіту про проходження навчальної практики.   
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  92854  
 
Дата реєстрації авторського права  09.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Григорів Ольга Орестівна, Кропельницька Світлана 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)  Науковий твір "Практичні рекомендації "Особливості фінансування 
транскордонних проектів"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

В практичних рекомендаціях розкрито особливості фінансування між-
народних/транскордонних проектів, умови співфінансування, аспекти 
конвертування валюти, проведення тендерних процедур та ризики при 
реалізації проектів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  92855  
 
Дата реєстрації авторського права  09.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Книга "4809 бизнес-идей начать своё дело"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Для тих, хто хоче розпочати свою справу і заробляти гроші, все дуже 
просто: беріть прибуткову бізне-ідею з даної книги і заробляйте.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  92856  
 

Дата реєстрації авторського права  09.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Семеняга Жанна Георгіївна (Жанна Лтавська)  
 
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 "Покохала"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

До збірки пісень "Покохала" входять такі пісні: "Покохала", "Без те-
бе", "Осень и Зима", "Білий сніг", "Відпусти мене", "А я молчала", 
"Подзвони".  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  92857  
 
Дата реєстрації авторського права  09.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  GOVOR (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 "Мечтай"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  92858  
 

Дата реєстрації авторського права  09.10.2019  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Царіковський Володимир 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)  Історичний роман "Земной пепел небожителей"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  92859  
 

Дата реєстрації авторського права  09.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Літературний письмовий твір наукового характеру "Обчислення фун-
кції круга"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У творі наукового характеру "Обчислення функції круга" запропоно-
вано обчислювати криволінійні функції методом прямолінійно-
проекційного розкладання криволінії функції на горизонтальну вісь 
системи координат.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  92860  
 

Дата реєстрації авторського права  09.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Графічне зображення "Командний логотип"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Графічне зображення "Командний логотип" виконано у чорно-білому 
варіанті та може використовуватись в будь-яких комбінаціях кольорів. 
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  92861  
 

Дата реєстрації авторського права  09.10.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Козлова Тамара Василівна (Василина Богданова)  
 

Повне ім'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 з української мови для 3 класу загальноосвітніх 
навчальних закладів "Пригоди на фабриці пана Творислова" до розді-
лу "Будова слова. Словотвір" ("Пригоди на фабриці пана Творислова: 
розвивальна книжка з української мови")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
 

Анотація   
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  92862  
 

Дата реєстрації авторського права  09.10.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Козлова Тамара Василівна (Василина Богданова)  
 

Повне ім'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 "Фарби мови: розвивальна книжка з українсь-

кої мови "Слово. Значення слова" для 3 класу" ("Мовні фарби: розви-
вальна книжка з української мови")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
 

Анотація   
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  92863  
 

Дата реєстрації авторського права  09.10.2019  
 

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  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Автоматизована система управління гірни-
чотранспортним комплексом"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
 

Анотація   
Програмне забезпечення призначене для оптимального управління 
гірничотранспортним комплексом, що дозволяє контролювати стан і  
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параметри роботи устаткування в режимі реального часу шляхом інте-
грації з системами точного позиціонування та диспетчерського управ-
ління з використанням різних схем транспортування для підприємств з 
відкритим способом видобутку корисних копалин.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  92864  
 

Дата реєстрації авторського права  09.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

якого належить твір  Літературний письмовий твір белетристичного характеру, похідний 
твір  

 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір белетристичного характеру з російським 
перекладом "Агент "N". Живи ще раз", Частина перша"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У 2014 році "Кремль" здійснює злочинне захоплення українських те-
риторій.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  92865  
 
Дата реєстрації авторського права  09.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Літературний письмовий твір наукового характеру "СП цикли"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  92866  
 
Дата реєстрації авторського права  09.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Тімшин Іван Анатолійович  
 
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)  Синопсис серіалу "Семья"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Михайлу Потапенку 38 років, в його житті є все: жінка - власниця ус-
пішної івент-агенції, три доньки і такса Мануелла.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  92867  
 

Дата реєстрації авторського права  09.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Тімшин Іван Анатолійович  
 
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 серіалу "Клещ"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Молодий наркодилер, який тусить в колі столичних дітей-мажорів, по-
патрапляє на гачок слідчих НАБУ, які хочуть розкрити злочинні схеми 
мажорів та їхніх батьків.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  92868  
 

Дата реєстрації авторського права  09.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Литвиненко Євген Миколайович, Мерлак Олена Валентинівна, Стар-
кова Ольга 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 "Vibor"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма є комп'ютерним додатком, який дозволяє виконувати вибір 
методів відновлення ділянок підземних інженерних мереж залежно від 
параметрів ділянок.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  92869  
 

Дата реєстрації авторського права  11.10.2019  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  "Антологія. Казка в шкільному курсі літератури" посібник серії 
"Шкільна бібліотека" для 5-6 класів закладів загальної середньої осві-
ти   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Посібник написано відповідно до вимог чинної програми з української 
літератури, зарубіжної літератури, літератури мов національних мен-
шин для 5-6 класів закладів загальної середньої освіти. Орієнтований 
на формування компетентного читача та утвердження серед українсь-
ких школярів культури читання.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  92870  
 
Дата реєстрації авторського права  11.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гільберг Тетяна Георгіївна, Лис Юрій Володимирович, Совенко Вале-
рій Володимирович  

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

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

твору (творів)  "Унікальні сторінки географії. Визначні географічні відкриття" посіб-
ник серії "Шкільна бібліотека" для 5-6 класів закладів загальної сере-
дньої освіти   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У посібнику зібрані цікаві випадки із життя природи й фізичні закони, 
пов'язані з нею. Подана значна кількість дослідів, експериментів з по-
кроковим описом їх виконання. Для їх проведення достатньо підручно-
го матеріалу. Призначений для учнів 5-6 класів та всіх, хто цікавиться 
дивовижним світом науки.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  92871  
 

Дата реєстрації авторського права  11.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Розкішна Юлія Олександрівна  
 
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 п'єс "О современной жизни"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Містить п'ять п'єс: "Остановка"(комедія), "Некоторым нас не по-
нять"(комедія), "Роковое наследство"(трагедія), "Лучшие друзья"(комедія), 
"Геннадий" (драма).  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  92872  
 

Дата реєстрації авторського права  11.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Котяков Олександр Іванович (Олександр Котяк)  
 
Повне ім'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 "Соціалізм в СРСР: міфи і реальність" (Системний аналіз ра-
дянського суспільства в 3-х томах). Том 1. Політеко-економічний, полі-
тичний та ідеологічний аналіз СРСР" ("Соціалізм в СРСР: міфи і реа-
льність". Том 1")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Це наукова праця, що розкриває суть суспільних відносин в колиш-
ньому Радянському Союзі. Перші чотири глави книги були написані 
ще в часи існування СРСР, але так і не були тоді надруковані.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  92873  
 
Дата реєстрації авторського права  11.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Збірник віршів "СТИХИ РОДИТЕЛЯМ И ДЕТЯМ ОБО ВСЕМ НА 
СВЕТЕ"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

До збірника включено десять віршів: "Про тренера", "Про зайку", 
"Прогулка в лесу", "Кто-то злючий", "Как завести щенка", "Про  
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мужские слёзы", "Про папу", "Он и она", "Доктор лёва", "Домовенок-
шалун".  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  92874  
 
Дата реєстрації авторського права  11.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Літературний письмовий твір "Право на вибір: потреба чи пробле-
ма?"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У книзі описано визначні суспільно-політичні події в історії України, 
пов'зані із здобуттям нашою державою незалежності, створенням Кон-
ституції і реалізацією українським народом права на вибір свого шляху 
розвитку.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  92875  
 

Дата реєстрації авторського права  11.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Науковий твір "Класифікація видів енергії в процесі виробництва 
сільськогосподарських культурах"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Досліджена система поглядів щодо універсальності енергетичної оцін-
ки в аграрній сфері виробництва на основі категорії "енергія".  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  92876  
 

Дата реєстрації авторського права  11.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Науковий твір "Методика оцінки енергетичної ефективності виробни-
цтва сільськогосподарських культур"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Розкрито методику розрахунку енергетичних показників виробництва 
сільськогосподарських культур (прямі енергетичні витрати; непрямі 
енергетичні витрати; сукупні енергетичні витрати; сукупна енергія, 
накопичена в продукції рослинництва; енергетичний прибуток вироб-
ництва продукції рослинництва; енергетична рентабельність продукції 
рослинництва; коефіцієнт енергетичної ефективності виробництва 
продукції рослинництва; енергомісткість виробництва продукції рос-
линництва; енерговіддача виробництва продукції рослинництва).  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  92877  
 
Дата реєстрації авторського права  11.10.2019  
 
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 наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Наукова стаття "Проблеми початкового етапу навчання трубача та 
сучасні варіанти їх вирішення"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У статті розглядаються проблемні питання, пов'язані з алгоритмом і 
специфікою початкового етапу навчання сучасного трубача.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  92878  
 
Дата реєстрації авторського права  11.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Науковий твір "Особливості енергоспоживання в процесі виробництва 
продукції рослинництва"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 

Анотація   
Визначено особливості енергоспоживання при виробництві продукції 
рослинництва. Розглянуто процес виробництва в аспекті перетворення 
енергії в розрізі джерел, що відновлюються та не відновлюються.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  92879  
 

Дата реєстрації авторського права  11.10.2019  
 

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 "Механічна 3D модель UGEARS "Disney Tea Cups" ("Disney 
Tea Cups")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
 

Анотація   
Твір є іграшкою у вигляді механічного об'єкта. Твір є іграшкою моделі 
чайного сервізу.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  92880  
 

Дата реєстрації авторського права  11.10.2019  
 
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 "Механічна 3D модель UGEARS "Tugboat" ("Tugboat")  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Твір є іграшковою моделлю буксира. Призначено для виготовлення та 
збирання (монтування) іграшки у вигляді механічної об'ємної моделі.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  92881  
 
Дата реєстрації авторського права  11.10.2019  
 
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" 
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Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Збірка творів "Комплект іграшок "Механічні 3D моделі UGEARS "U-
Fidget Tribiks" ("U-Fidget Tribiks")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Збірка творів містить іграшкові моделі: трактора, кошеня, голови, сер-
ця. Призначено для виготовлення та збирання (монтування) іграшок у 
вигляді механічних об'ємних моделей.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  92882  
 
Дата реєстрації авторського права  11.10.2019  
 
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 "Механічна 3D модель UGEARS "Tram line" ("Tram line")  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Твір є іграшковою моделлю трамвайної лінії з трамваєм. Призначено 
для виготовлення та збирання (монтування) іграшки у вигляді механі-
чної об'ємної моделі.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  92883  
 
Дата реєстрації авторського права  11.10.2019  
 
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 "Механічна 3D модель UGEARS "Rail Mounted Manipulator" 
("Rail Mounted Manipulator")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Твір є іграшкою моделлю навантажувача-маніпулятора на будівельно-
му майданчику недобудованого об'єкта, де також розташовані: ванта-
жний вагон на рейках, невеликий вантажний кран та інші об'єкти.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  92884  
 

Дата реєстрації авторського права  11.10.2019  
 
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 "Механічна 3D модель UGEARS "Disney Small World" 
("Disney Small World")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Твір є іграшковою моделлю казкового містечка. Призначено для виго-
товлення та збирання (монтування) іграшки у вигляді механічної об'-
ємної моделі.   
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  92885  
 

Дата реєстрації авторського права  11.10.2019  
 

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 "Механічна 3D модель UGEARS "Treasure box"  ("Treasure 

box")  
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
 

Анотація   
Твір є іграшковою моделлю скриньки. Твір призначено для виготов-
лення та збирання (монтування) іграшки у вигляді механічної об'ємної 
моделі.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  92886  
 

Дата реєстрації авторського права  11.10.2019  
 
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 "Механічна 3D модель UGEARS "Hurdy-Gurdy" ("Hurdy-
Gurdy")  
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Твір є іграшковою моделлю музичного інструмента. Твір призначено 
для виготовлення та збирання (монтування) іграшки у вигляді механі-
чної об'ємної моделі.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  92887  
 

Дата реєстрації авторського права  11.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Архірей Олеся Валеріївна (Алеся Карась, Алеся Архи)  
 
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 "Живая Палитра Цветов чешского би-
сера Preciosa, 2019 год" ("Карта бисера Preciosa", "Каталог бисера 
Preciosa")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Твір створений для майстрів, які вишивають картини бісером.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  92888  
 

Дата реєстрації авторського права  11.10.2019  
 
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 "Механічна 3D модель UGEARS "FAO SCHWARZ" ("FAO 
SCHWARZ")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
 

Анотація   
Твір є іграшковою моделлю башти з годинником та рухомого потяга.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  92889  
 

Дата реєстрації авторського права  11.10.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кузьома Віталій Вікторович, Павлюк Світлана Іванівна, Затхей Кате-
рина Сергіївна  

 

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

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

твору (творів)  Стаття "Ресурсний потенціал сталого розвитку сільських територій"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Головною метою цієї роботи є розробка заходів щодо покращення еко-
номічного та екологічного стимулювання раціонального використання 
земель у сфері сільськогосподарського виробництва в умовах децент-
ралізації та сталого розвитку сільських територій.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  92890  
 

Дата реєстрації авторського права  11.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Мобільний додаток "КОНСУЛЬТАНТ"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

"КОНСУЛЬТАНТ" - комерційна онлайн платформа (маркетплейс) у 
сфері юриспруденції та бухгалтерії, яка дає можливість отримувати 
консультації  та контактну інформацію фахового спеціаліста через Мо-
більний додаток, а також можливість для відповідальних фахівців кон-
сультувати та отримувати потенційних клієнтів. Онлайн платформа 
функціонує на операційних системах IOS, Android та PHP.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  92891  
 

Дата реєстрації авторського права  11.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мацьків Романа Тарасівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір наукового характеру "Фактори розвит-
ку інфраструктури регіону"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Мацьків Р. Т. Фактори розвитку інфраструктури ре-
гіону // Економічний дискурс. - 2019, № 1. - С. 79-86. 

 

Анотація   
Досліджено комплекс факторів, які визначають розвиток інфраструк-
тури регіону та загальні підходи до управління цим процесом, а також  
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питання формування, джерел фінансування та розвитку. Розглянуто 
загальні підходи до управління регіональним інфраструктурним роз-
витком. Проведено аналіз сучасного формату проблем і тенденцій роз-
витку інфраструктурних елементів регіону.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  92892  
 

Дата реєстрації авторського права  11.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Пісня "Що робити"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  92893  
 
Дата реєстрації авторського права  11.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Пісня "А в Наташки"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  92894  
 
Дата реєстрації авторського права  11.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

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

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  92895  
 

Дата реєстрації авторського права  11.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Пісня "А любов, як квіти"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  92896  
 

Дата реєстрації авторського права  11.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Пісня "Ой, грай, музиченько"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  92897  
 

Дата реєстрації авторського права  11.10.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Фаліон Наталія Іванівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Ой, погуляли"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
 

Анотація   
 

 



Авторське право і суміжні права. Бюлетень № 55, 2019 
 

 

326

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  92898  
 

Дата реєстрації авторського права  11.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

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

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  92899  
 

Дата реєстрації авторського права  11.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Пісня "Самі модні на селі"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  92900  
 

Дата реєстрації авторського права  11.10.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Фаліон Наталія Іванівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Баяніст"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
 

Анотація   
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  92901  
 

Дата реєстрації авторського права  11.10.2019  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Пісня "Пісня про щастя"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  92902  
 

Дата реєстрації авторського права  11.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Пісня "Були часи"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  92903  
 

Дата реєстрації авторського права  11.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Пісня "По феншую"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  92904  
 

Дата реєстрації авторського права  11.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Фаліон Наталія Іванівна  
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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 "Все, що є - все моє"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  92905  
 

Дата реєстрації авторського права  11.10.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кропельницька Світлана Орестівна, Криховецька Зоряна Миколаїв-
на, Кондур Оксана Созонтівна  

 

Повне ім'я або 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 "Презентація 
"Проект як інструмент розвитку закладу освіти"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
 

Анотація   
Презентацію розроблено в рамках проекту "Створення проектно-
освітнього центру розвитку інновацій та інвестицій в регіоні", що ви-
конується ДВНЗ "Прикарпатський національний унверситет імені Ва-
силя Стефаника" за секторальної бюджетної підтримки Євросоюзу і 
призначається для забезпечення інформаційно-консультаційної та 
освітньої діяльності з питань управління проектами.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  92906  
 

Дата реєстрації авторського права  11.10.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сайфулліна Ольга Анатоліївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір практичного характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір практичного характеру "Авторская 
программа "Координаты Счастья, Успеха и Любви" для обучения ин-
дивидуальным расстановкам, расстановкам в группе, коуч-сессиям, 
работе с метафорическими картами"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
 

Анотація   
Цей метод роботи для терапії почуттів, емоцій в психологічних запитах 
клієнтів. Розставляючи в просторі фігури, клієнт або психолог,  
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розстановник або коуч отримують можливість відчути зв'язок, емоції і 
почуття, що діють в сім'ї клієнта або в бізнесі.   
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  92907  
 

Дата реєстрації авторського права  11.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

якого належить твір  Літературний письмовий твір рекламно-інформаційного характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір рекламно-інформаційного характеру 
"Homeopathy Course for Beginners (4th-6th yeаr Medical Students and 
Physicians)" трьома мовами (українська, англійська, російська)    

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У цьому творі у стислому вигляді викладено зміст реклами курсу го-
меопатії для початківців. Зроблено акценти на інформації, яка буде 
мотивувати свідомий вибір цього освітнього заходу. Підкреслено, що 
медик, який пройде цей курс навчання, отримає новітні знання та на-
вички. 
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  92908  
 

Дата реєстрації авторського права  11.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  ANGELINI VERA (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 "Одинокая волчица"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Книга про дівчину на ім'я Олівія. Головна героїня пережила важкі 
життєві випробування: знущання, зраду, насильство, наклеп з боку 
друзів, рідних і близьких, які її зрадили, що в кінцевому підсумку під-
штовхнули її на жорстку помсту.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  92909  
 

Дата реєстрації авторського права  11.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Літературний письмовий твір науково-практичного характеру "Тех-
нології формування професійних умінь майбутніх соціальних педагогів 
у процесі організації педагогічної практики"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Педагогічна практика студентів сприяє глибокому проникненню в сут-
ність професії соціального педагога, формуванню інтересу і відповіда-
льного відношення до неї, розширенню і поглибленню професійно-
педагогічних знань, формуванню елементів педагогічної майстерності, 
а також вона є важливим засобом формування готовності до професій-
но-педагогічної діяльності.   
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  92910  
 

Дата реєстрації авторського права  11.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Багрій Вікторія Неофидівна  
 
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 "Теорії 
і моделі соціальної роботи" методичні вказівки до вивчення курсу для 
студентів напряму підготовки "Соціальна робота"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Теорії і моделі соціальної роботи : методичні вказівки 
до вивчення курсу для студентів напряму підготовки "Соціальна робо-
та" / В. Н. Багрій. - Хмельницький : ХНУ, 2013. - 99 с.  

 

Анотація   
У методичних вказівках здійснюється ознайомлення студентів з гене-
зою виникнення та розвитку соціальної роботи як особливої сфери дія-
льності людини, наукової галузі, навчальної дисципліни, використо-
вуючи системний підхід; ознайомлення студентів з принципами стано-
влення соціальної роботи; розкриття ролі теорій соціальної роботи; 
розкриття ролі теорій соціальної роботи в діяльності соціальних служб 
і їх фахівців, її соціологічні, психологічні, комплексні моделі, різнома-
нітні техніки, що використовуються у їх реалізації, обмеження, які не-
обхідно враховувати у повсякденній практиці.     
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  92911  
 
Дата реєстрації авторського права  11.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шуплат Ярослав Святославович  
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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 дистанційного навчання LEO-
ELEARNING"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Комп'ютерна програма являє собою хмарний сервіс. Для того, щоб ви-
користовувати його, все, що вам потрібно, це інтернет і браузер. 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  92912  
 

Дата реєстрації авторського права  11.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Багрій Вікторія Неофидівна  
 
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 "Фор-
мування індивідуального стилю педагогічного спілкування майбутніх 
учителів іноземної мови в процесі педагогічної практики"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У дисертації досліджено актуальну проблему формування індивідуаль-
ного стилю педагогічного спілкування майбутніх учителів іноземної 
мови в процесі педагогічної практики. Шляхом аналізу філософської, 
соціологічної, психолого-педагогічної літератури, розкрито сутність і 
зміст феномену "індивідуальний стиль педагогічного спілкування".  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  92913  
 
Дата реєстрації авторського права  11.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Багрій Вікторія Неофидівна  
 
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 "Гума-
нізація взаємовідносин учасників практики: портрет на основі взаєм-
них очікувань"   

 



Авторське право і суміжні права. Бюлетень № 55, 2019 
 

 

332

Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У статті розкриваються взаємовідносини між практикантами, керівни-
ками практики та викладачами (керівниками практики від ВНЗу). 
Взаємна відповідальність і вимогливість (відносини партнерства), від-
повідальна залежність; зацікаленість в особистості кожного; атмосфе-
ра, яка стимулює саморозкриття індивідуальністі кожного студента - 
предмети спеціальної турботи кожного учасника педагогічної практи-
ки.    
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  92914  
 
Дата реєстрації авторського права  11.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Багрій Вікторія Неофидівна  
 
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 "Мето-
ди формування професійних умінь майбутніх соціальних педагогів"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У статті розкривається процес підготовки майбутнього педагога до со-
ціальної роботи з клієнтами, важливу роль відіграють професійні умін-
ня, що формуються під час вивчення соціально-психолого-
педагогічних дисциплін. Вони реалізуються через систему умінь, спря-
мованих на одержання конкретного результату професійної виховної 
діяльності.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  92915  
 
Дата реєстрації авторського права  11.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Стеганцев Максим Миколайович (Мак Чеклаинд)  
 
Повне ім'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 "Гонка короля"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  92916  
 
Дата реєстрації авторського права  11.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Складений твір "Дизайн сайту "РЕМОНТНО-БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВ-
ЛІННЯ.№1" ("Дизайн сайту ТОВ "РСУ.№1")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  92917  
 
Дата реєстрації авторського права  11.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Твір образотворчого мистецтва "Паперова архітектурна слайс-модель 
Ulmer Munster" ("Паперовий собор Ulmer Munster")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Паперова модель архітектурного напрямку собору Ulmer Munster. Цей 
тривимірний об'єкт має близько 700 елементів, які, перетинаючись, 
утримують один одний. Прошарки слайс-об'єкта з'єднані пазами і "за-
мками" і безперешкодно складаються. Слайс-модель передає як зовні-
шні, так і внутрішні архітектурні особливості свого прототипу.   
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  92918  
 
Дата реєстрації авторського права  11.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Твір образотворчого мистецтва "Паперова архітектурна слайс-модель 
Westminster Abbey" ("Паперовий собор Westminster Abbey")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Паперова модель архітектурного напрямку собору Westminster Abbey. 
Цей тривимірний об'єкт має близько 600 елементів, які, перетинаючись 
під прямим кутом, утримують один одний. Прошарки слайс-об'єкта 
з'єднані пазами і "замками" і безперешкодно складаються. Слайс-
модель передає як зовнішні, так і внутрішні архітектурні особливості 
свого прототипу.   
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  92919  
 

Дата реєстрації авторського права  11.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гороховська Ірина Вячеславівна, Романюк Олег Ярославович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Мобільний додаток "Моє місто" ("Моє міс-
то")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Основне призначення мобільного додатка - інформування мешканцями 
місцевої влади про актуальні проблеми благоустрою, житлово-
комунальної сфери, інфраструктури тощо, для оперативного усунення 
цих проблем. Також на сервісі можуть бути реалізовані інші функції, 
що забезпечують активне залучення мешканців для вирішення питань 
місцевого розвитку.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  92920  
 

Дата реєстрації авторського права  11.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Літературний письмовий твір "Повести песчаных дорог"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Четверо друзів відправляються у далеку, повну небезпек подорож, щоб 
знайти засіб звільнити дочку одного з них від влади жахливого демона. 
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 На своєму шляху вони зустрічають інших персонажів, які розповіда-
ють їм свої історії.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  92921  
 

Дата реєстрації авторського права  11.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Музичний твір "Ритм птицы"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  92922  
 
Дата реєстрації авторського права  11.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Пісня "I love you"    
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  92923  
 
Дата реєстрації авторського права  11.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сергєєв Олександр Володимирович, Андрєєв Денис Володимирович, 
Данілов 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 "IT-Businesscard" ("IT-card")  
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  92924  
 

Дата реєстрації авторського права  11.10.2019  
 
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  Складений твір, фотографічний твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірник фотографій "Колюче-ріжучі загородження та їх виробництво"  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Фотографії готових виробів - колючої стрічки, армованої колючої стрі-
чки "Єгоза", різних типів колюче-ріжучих загороджень, зокрема колю-
чої стрічки "Піран'я", мобільного бар'єра, колючих загороджень на рі-
зних об'єктах та різного охоронного обладнання.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  92925  
 
Дата реєстрації авторського права  11.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

якого належить твір  Складений твір, твір образотворчого мистецтва  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка творів образотворчого мистецтва "Резные натяжные потолки 
Apply (каталог дизайна натяжных потолков компании Apply)"  ("Рез-
ные натяжные потолки Apply" )  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
 

Анотація   
Твір являє собою каталог, який створений для презентації нового ди-
зайнерського рішення, так званих "різьблених" натяжних стель  
"Apply" (Резные натяжные потолки "Apply"). У каталозі демонстру-
ється зовнішній вигляд стель і надається можливість вибрати оригіна-
льний дизайн, та одночасно розрахувати варстість вибраного варіанта 
для конкретного приміщення за допомогою наведених у каталозі кое-
фіцієнтів. 
   

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  92926  
 

Дата реєстрації авторського права  11.10.2019  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Дитяча казка "Елмі"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  92927  
 
Дата реєстрації авторського права  11.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Твір образотворчого мистецтва "Каталог картин Ганни Яновської"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Каталог складається з картин: "Первая моя я", "Моряк, страдающий 
морской болезнью", "Прочь из моей головы", "На волосок от жизни", 
"Who Are you?", "Встреча в странном периоде жизни", "9 кругов", 
"Русский рок # 1", "Русский рок # 2", "Insomnia", "Day 2 Day", "Вечная 
Любовь", "Присмотрись к себе", "Жажда вкуса", "Не возвращайте 
2007", "Sound Planet", "Суицыд. Читать отзывы", "Kiss With A Banana", 
"What это?", "Wheathers Scream", "Короче каждую минуту", "Натюр-
морт: меланхолия и лилии", "Юный Мученик", "Иллюзия Безопаснос-
ти", "МыЖеНаТы", "Loneliness", "Украинка", "Начинай думать", 
"Тень солнца", "Перед сном", "Антропофагия", "Ты - поющее и танцу-
ющее", "Ваня Принц Войны", "Человекоподобный", "Dancing octopus", 
"Человек, который много знал", "Фотоувлеченье", "Funk me", "Get 
High", "Ursus Maritimus" Arctos", "Te amo", "Homeless", "Просыпайся, 
пора!", "Beaty Rocks", "The are loves I bear to you", "Вынеси попить, вы-
ходи поныть", "Море Стайместа", "Не Американская Готика", 
"Sense of Rebirth", "Street Art Kingdom", "Рабы своих вещей" 
,"Безликий Осьминог".  
        

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  92928  
 
Дата реєстрації авторського права  11.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

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

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  92929  
 
Дата реєстрації авторського права  11.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Текст пісні "Український Jingle bells"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Текст пісні власний варіант всесвітньовідомої "Jungle bells". Зміст лег-
кий для співу, зрозумілий і головне веселий, як для дорослих, так і для 
дітей. Легко запам'ятовується. Досить співати про Різдво іноземними 
мовами.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  92930  
 
Дата реєстрації авторського права  11.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Літературний твір наукового характеру "Програма навчального курсу 
"Діагностика та корекція причин жіночого психогенного безпліддя"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Під час навчання на курсі "Діагностика та корекція причин жіночого 
психогенного безпліддя" слухачі навчаться виявляти та діагностувати 
психосоматичні причини безпліддя, опанують техніку корекції захво-
рювання, включно з техніками АРТ-терапії та МАК-техніки. Під 
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час практичних занять слухачі навчаться виявляти першопричину 
психосоматичного безпліддя та пропрацюють свої особисті питання 
щодо народження дитини.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  92931  
 

Дата реєстрації авторського права  11.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Пісня "Любіть Україну"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  92932  
 
Дата реєстрації авторського права  11.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Прядко Олександр Михайлович, Маслова Тетяна Михайлівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Конспект лекцій "Сенситометрія"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Прядко О. М., Маслова Т. М. Сенситометрія: конс-

пект лекцій (для студентів денної та заочної форм навчання спеціаль-
ності "Аудіовізуальні мистецтва і виробництво") / За заг. ред. О. М. 
Прядкa. – Київ : Видавничий центр КНУКіМ, 2017. – 204 с. 

 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  92933  
 
Дата реєстрації авторського права  11.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

якого належить твір  Літературний письмовий твір белетристичного характеру  
 



Авторське право і суміжні права. Бюлетень № 55, 2019 
 

 

340

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Книга "Подарок седой девочки"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Коли троє підлітків - Нік, Кот та Діля, відправляли в море пляшку з 
дитячими мріями, вони не передбачали, що роки потому це обернеться 
для кожного з них дилемою між щастям та амбіціями, коханням та 
обов'язком, розважливістю та самопожертвою. Розплата за вибір - чи-
єсь зламане життя. Чиє?  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  92934  
 

Дата реєстрації авторського права  11.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Косенко Світлана Юріївна (Творческая артель "Косеныч и компа-
ния"), Картамишев Володимир Миколайович, Фатєєва Ганна Вален-
тинівна  

 
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)  Художньо-музичний фільм "Интервью для рокера"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  92935  
 
Дата реєстрації авторського права  11.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Інго Діана-Кароліна Євгенівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Літературний письмовий твір "Феникс-огонь. Путь бессмертия, или 
сказка о Темном Ангеле"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

"Фенікс-вогонь" - це готична казка-притча і керівництво з трансцен-
дентного шаманізму. Але також це історія Янгола, який одного разу 
прийшов у цей світ, щоб врятувати людей, а себе втратив. Адже люди, 
як завжди, все зіпсували і нічого не зрозуміли. Вони обрали неправди-
вих богів і оголосили Янгола Темним. Янгол пішов, але на довгі століт-
тя забув, хто він такий насправді. Це історія його шляху пошуку себе.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  92936  
 

Дата реєстрації авторського права  11.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

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

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  92937  
 

Дата реєстрації авторського права  11.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Роман "А небо здесь пахнет дождем"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  92938  
 
Дата реєстрації авторського права  11.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Літературний письмовий твір науково-популярного характеру "Метод 
статистического анализа и прогнозирования в современном футболе. 
Часть 1"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  92939  
 

Дата реєстрації авторського права  11.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Літературний письмовий твір "Стабілізація тазу за методом Карбано-
вої Олени"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Комплекс вправ, який застосовується у закладах охорони здоров'я, 
центрах фізичної реабілітації, залах лікувальної фізкультури, спортив-
них студіях та йога-студіях і придатний і для жінок, і для чоловіків.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  92940  
 
Дата реєстрації авторського права  11.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ковальова Наталія Родіонівна  
 
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 "Ювелірний виріб "Підвіска "Boot"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Твір ужиткового мистецтва реалізований у вигляді ювелірного виробу 
у формі черевика, який може використовуватися  як підвіска, кулон, 
сережки тощо і виготовлятися із срібла, золота тощо. Для цього виробу 
застосовують такі назви як: "KJsilverboot", "kjboot", "KJSboot", 
"KJBboot", "KJBlacboot", "KJsilverearringsboot", "KJearrings", 
"KJearringsboot", "KJgoldboot", "KJgoldearrings".  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  92941  
 
Дата реєстрації авторського права  11.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Збірник творів "Графічні зображення "Ш.А.М.П.А.Н.С.К.О.Е."   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  92942  
 
Дата реєстрації авторського права  11.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ракша-Слюсарева Олена Анатоліївна, Слюсарев Олексій Аркадійо-
вич, Боєва Світлана Станіславівна, Сєрих Наталія Олександрівна, 
Стрижак Ніна 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 "Імунітет. Частина І."   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
 

Анотація   
Створено для вивчення навчальної дисципліни "Мікробіологія, віру-
сологія та імунологія" для студентів медичних і стоматологічних факу-
льтетів. Надає інформацію щодо розвитку науки мікробіології, її окре-
мих напрямків й етапів їх розвитку, зокрема мікробіології як такої, 
імунології та вірусології.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  92943  
 
Дата реєстрації авторського права  11.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ракша-Слюсарева Олена Анатоліївна, Слюсарев Олексій Аркадійо-
вич, Боєва Світлана Станіславівна, Сєрих Наталія Олександрівна, 
Стрижак Ніна 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 "Мікроскопічні 
методи дослідження в мікробіології"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Створено для вивчення навчальної дисципліни "Мікробіологія, віру-
сологія та імунологія" для студентів медичних і стоматологічних  
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факультетів. Надає інформацію щодо одного з основних методів дослі-
дження мікроорганізмів - мікроскопії.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  92944  
 

Дата реєстрації авторського права  11.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ракша-Слюсарева Олена Анатоліївна, Слюсарев Олексій Аркадійо-
вич, Боєва Світлана Станіславівна, Сєрих Наталія Олександрівна, 
Стрижак Ніна 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 "Вакцини та сиро-
ватки"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Створено для вивчення навчальної дисципліни "Мікробіологія, віру-
сологія та імунологія" для студентів медичних і стоматологічних факу-
льтетів. Надає інформацію щодо розвитку науки мікробіології, її окре-
мих напрямків й етапів їх розвитку, зокрема мікробіології як такої, 
імунології та вірусології.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  92945  
 

Дата реєстрації авторського права  11.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Стаття "Метод планування управління професійними ризиками"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Розроблено математичні моделі планування управління ризиками для 
застосування в системах управління охороною праці.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  92946  
 
Дата реєстрації авторського права  11.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Стаття "Метод оцінювання ризиків виникнення професійних небез-
пек"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Розроблено метод для оцінювання ризиків виникнення професійних 
небезпек в системах "людина - машина - середовище" та побудовано 
відповідні стохастичні моделі. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  92947  
 

Дата реєстрації авторського права  11.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Літературний твір наукового характеру "Комп'ютерна фармацевтична 
база знань "НАУКОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ З ФАРМАЦЕВТИЧНОЇ ІН-
ФОРМАТИКИ"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Комп'ютерна фармацевтична база знань "НАУКОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ 
З ФАРМАЦЕВТИЧНОЇ ІНФОРМАТИКИ" - узагальнення наукових 
досліджень, що включає хронологічне вивчення авторефератів доктор-
ських та кандидатських дисертацій, монографій, актуальних оглядових 
та проблемних публікацій, тексти та тези доповідей, підручників тощо 
у даній галузі.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  92948  
 

Дата реєстрації авторського права  11.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Літературний твір наукового характеру "Комп'ютерна фармацевтична 
база знань "ФАРМАЦЕВТИЧНА ДОПОМОГА ХВОРИМ НА ДІАБЕТ"  
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Комп'ютерна фармацевтична база знань"ФАРМАЦЕВТИЧНА ДО-
ПОМОГА ХВОРИМ НА ДІАБЕТ" - результат наукового дослідження, 
що є впорядкованою системою знань з фармацевтичної допомоги при 
діабеті з особливими класифікаційними розподілами за фармацевтич-
ним призначенням та фактом наявності.    
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  92949  
 
Дата реєстрації авторського права  11.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Новікова-Бережецька Наталія Павлівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Збірник музичних творів без тексту "Ансамблі для фортепіано "Давай 
пограємо удвох"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Пропонується збірник нот, призначений для учнів початкових спеціа-
лізованих мистецьких навчальних закладів. Створений з метою роз-
ширеня репертуару фортепіанних ансамблів гри, розширення музично-
го кругозору учнів та покращення читання нот з листа, активізації кон-
цертної діяльності дітей. До збірника увійшли народні пісні різних кра-
їн, популярні твори різної складності.      
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  92950  
 

Дата реєстрації авторського права  11.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Тесля Тарас Васильович, Грабовська Наталя Романівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "School Today (Школа Сьогодні) - комлексна 
платформа централізованого управління школою" ("School Today 
(Школа Сьогодні)")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
 

Анотація   
Комп'ютерна програма "School Today (Школа Сьогодні)" є комплекс-
ною платформою централізованого управління школою. Платформа 
складається з двох частин: веб-частина для адміністрації і вчителів та 
мобільна частина для вчителів, батьків та дітей.    
 

 



Авторське право і суміжні права. Бюлетень № 55, 2019 
 

 

347

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  92951  
 

Дата реєстрації авторського права  11.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мурашова Тетяна Арнольдівна, Туруліна Ксенія 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 "Карткова гра "Метафорические ассоциативные кар-
точки "Дыхание вечности (Окна времени)" ("Карткова МАК гра "Ды-
хание вечности (Окна времени)")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Карткова гра "Метафорические ассоциативные карточки "Дыхание 
вечности (Окна времени)" є самостійним інструментом, а також части-
ною, авторської трансформаційної гри самоусвідомлення "Дыхание 
вечности".  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  92952  
 
Дата реєстрації авторського права  11.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Клименко Олександр 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 фільму "Тисяча відвідувачів Флоренції"  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  92953  
 

Дата реєстрації авторського права  11.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шевців Зоя 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)  Підручник "Основи інклюзивної педагогіки"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Шевців З. М. Основи інклюзивної педагогіки: підруч-
ник. Видання 2-ге, виправлене, доповнене. Львів : "Новий світ - 2000", 
2019. - 264 с. 

 
Анотація   

Підручник присвячений інклюзії в освіті, включення дітей з особлими 
освітніми потребами в освітній процес школи.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  92954  
 

Дата реєстрації авторського права  11.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Літературний письмовий твір наукового характеру "Алгоритм управ-
ління діяльністю федерацій з реформування системи підготовки спорт-
сменів"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Запропоновано, що діяльність федерацій відбувається в декілька ета-
пів: методично-підготовчий, організаційно-підготовчий і безпосеред-
ньо-перетворюючий.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  92955  
 

Дата реєстрації авторського права  11.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сивак Олександр В'ячеславович  
 
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 "Оригінальна іг-
рова механіка з ілюстраціями під назвою "ІМАГО"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  92956  
 

Дата реєстрації авторського права  11.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Новожилов Олександр Ігорович, Іоргачов Дмитро Васильович  
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Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Публічне акціонерне товариство "Одеський кабельний завод "Одеска-
бель" 

 
Об'єкт авторського права, до  

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

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

Програма призначена для організації системи управління підприємст-
вом. Дозволяє налагодити контроль існуючих бізнес-процесів і пода-
льшу їх оптимізацію. Призначена для планування і контролю вироб-
ничих процесів, управління запасами, організації роботи з персоналом.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  92957  
 
Дата реєстрації авторського права  11.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Колупаєва Алла Анатоліївна, Коваль Людмила Вікторівна, Компанець 
Наталія Миколаївна, Квітка Наталія Олегівна, Лапін Андрій Володи-
мирович  

 
Повне ім'я або 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 "Асистент вчителя в закладі загаль-
ної середньої освіти з інклюзивною формою навчання"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У навчально-методичному посібнику розкриваються особливості робо-
ти асистента вчителя в інклюзивному навчальному закладі. Автори те-
оретично обґрунтовують та окреслюють дидактично-методичне забез-
печення змісту його діяльності.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  92958  
 
Дата реєстрації авторського права  11.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Збірка музичних творів "Веселка любові"   
 



Авторське право і суміжні права. Бюлетень № 55, 2019 
 

 

350

Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  92959  
 

Дата реєстрації авторського права  11.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Музичний твір з текстом "Запах кропиви"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  92960  
 
Дата реєстрації авторського права  11.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Городецький Ігор Павлович, Іващенко Сергій Васильович, Градобик 
Олег Васильович, Сітало Артем Сергійович  

 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Державне підприємство "ІНФОТЕХ" 
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Комп'ютерна програма "МІА:Персонал" на базі ІПЗ "МІА" 
("МІА:Персонал" на базі ІПЗ МІА")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Корпоративно-аналітична система управління персоналом, що забез-
печує автоматизовану підготовку, пошук і обробку інформації в рамках 
інтегрованих мережевих, комп'ютерних і комунікаційних технологій 
для оптимізації діяльності в адміністративно-кадровій сфері управлін-
ня для підприємств, установ і організацій, незалежно від їх підпорядку-
вання, форм власності, джерел фінансування та напрямків діяльності.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  92961  
 
Дата реєстрації авторського права  11.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гандзюк Юрій Михайлович, Ломачук Дмитро Федорович  
 
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 практичного характеру "ПОЛОЖЕННЯ 
ПРО ОРДЕН "НАРОДНИЙ ГЕРОЙ УКРАЇНИ"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Положення про Орден "Народний Герой України" описує загальні по-
ложення про орден, порядок подання до нагородження, порядок вру-
чення, порядок зберігання, опис ордена та інше.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  92962  
 

Дата реєстрації авторського права  11.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Книга "Гроты и их потомки"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Збірка статей автора за 14 років під час проведення досліджень власно-
го родоводу, діяльності його яскравих представників.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  92963  
 
Дата реєстрації авторського права  11.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Повість "Нявлок Котс і Доктор Мурсон"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Повість для дітей. Це історія про дружбу, вірність та веселі пригоди 
двох звичайних сільських котів, яким доля підкинула непросту задачу 
врятувати світ від нашестя кротів. Наче справжні детективи, Нявлок 
Котс та Доктор Мурсон розплутують ниточки великої змови, і у рідну 
Яблунівку повертаються мир та спокій.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  92964  
 
Дата реєстрації авторського права  11.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Повість "У лета на краю"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Кримінальна повість розповідає історію немолодої самотньої жінки, 
яка відчайдушно хапається за останні проблески надії на особисте щас-
тя. Засліплена своєю всепоглинаючою пристрастю, вона не помічає, як 
страшна помилка призводить до фатальної трагедії.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  92965  
 
Дата реєстрації авторського права  11.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Роман "Не сумуй:)"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Історія звичайної дівчини, звичайного кохання та звичайного успіху. 
Адже успіх, як і любов, завжди поруч - треба лише не боятися сказати 
собі правду.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  92966  
 
Дата реєстрації авторського права  11.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Жабєєв Володимир Павлович, Жабєєв Георгій Володимирович, Жабє-
єв Павло Володимирович, Жабєєва Ірина 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)  Науково-літературний твір "Спосіб кумулятивного поєднання переваг 
інструментальних і органолептичних методів оцінки властивостей 
споживчих товарів. Варіанти його реалізації на прикладі засобів для 
навчання малюванню від відомих і/або перспективних виробників і/або 
створювачів"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Опис способу: 1) розширює можливості інструментальних і органолеп-
тичних методів і трансформує їх принципи і методи структури та ди-
зайн засобів для навчання малюванню; 2) забезпечує створювачу, ви-
робнику, покупцю, можливість прийняття рішення з мінімальним 
транспортним запізнюванням, тобто майже в режимі "Тут і зараз".  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  92967  
 
Дата реєстрації авторського права  11.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Роман "Сделка"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Історія про любов і самопожертву, зраду та справедливість. Де межа, 
коли обман стає цілющим, а правда вбиває? На що здатні люди, коли у 
рідній дім приходить біда?  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  92968  
 
Дата реєстрації авторського права  11.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ходякова Галина Вікторівна, Ходякова Наталія Вадимівна, Поздєєв 
Валерій Олександрович  

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

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

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Система синтезу звуку на платформі 
Raspberry Pi"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Створений програмний синтезатор надає тонке налаштування параме-
трів звуку, зберігання попередніх конфігурацій в файл, завантаження 
збережених налаштувань файлу.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  92969  
 

Дата реєстрації авторського права  11.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Збірка віршів "СТО ОТТЕНКОВ БЕЛОГО"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Збірка включає 50 віршів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  92970  
 

Дата реєстрації авторського права  11.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гринь Андрій Костянтинович, Гамаліна Каміла Андріївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Літературний твір навчального характеру "Засоби діагностики анти-
терористичної обізнаності персоналу освітнього закладу"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Зазначений твір призначений для анонімного з'ясування ставлення до 
проблем антитерористичної безпеки персоналу освітніх закладів та 
збору статистичного матеріалу у науковій та педагогічній діяльності.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  92971  
 
Дата реєстрації авторського права  11.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гринь Андрій Костянтинович  
 
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 твір навчального характеру "Програма для загальноос-
вітніх навчальних закладів "Основи антитерористичної культури", 10-
11 класи, рівень стандарту"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Зазначений твір забезпечує умови опанування учнями загальноосвітніх 
навчальних закладів основ необхідних знань, умінь та навичок по ана-
лізу причин та умов, що сприяють проявам та зростанню екстремізму 
та тероризму, формуванню пропозицій по мінімізації терористичної за-
грози, превентивним заходам із запобігання радикальним настроям у 
підлітковому середовищі, попередження девіантної поведінки серед мо-
лоді.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  92972  
 
Дата реєстрації авторського права  11.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Літературний твір навчального характеру "Антитерористична куль-
тура як системоутворюючий чинник протидії тероризму"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Зазначений твір вперше дає визначення та обґрунтовує необхідність 
запровадження нової наукової дефініції - "антитерористична культу-
ра", призначений для використання у навчальному процесі та науко-
вих дослідженнях.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  92973  
 
Дата реєстрації авторського права  11.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Остапчук Сергій Миколайович  
 
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 "Карта "Однокурсники"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Карта показує географію студентів, основні віхи їх життя та навчання 
на географічному факультеті Київського державного університету іме-
ні Т.Г. Шевченка у 1977-1982 рр. Вона є потрібною не тільки для студе-
нтів-географів зазначених років і виконує важливу функцію їх об'єд-
нання, а й джерелом для вивчення історії самого факультету та універ-
ситету, необхідним аналітичним матеріалом для наукових розвідок по 
всебічному вивченню вказаної епохи.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  92974  
 

Дата реєстрації авторського права  11.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Криховецька Зоряна Миколаївна, Кондур Оксана Созонтівна  
 
Повне ім'я або 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 "Презентація "Ба-
зові рекомендації до підготовки науково-дослідних проектів"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Базові рекомендації розроблені в рамках проекту "Створення проект-
но-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 освіт-
ньої діяльності з питань управління проектами. В них розкрито види 
науково-дослідних грантових програм, переваги участі у грантових 
проектах, поради щодо пошуку донорів на фінансування науково-
дослідних проектів, алгоритм підготовки концепції таких проектів, по-
ради щодо підготовки обов'язкових складових науково-дослідного  
проекту.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  92975  
 
Дата реєстрації авторського права  11.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Криховецька Зоряна Миколаївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Літературний письмовий твір наукового характеру "Презентація 

"Проектна діяльність в рамках співпраці Україна-Польща"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Презентація розроблена в рамках проекту "Створення проектно-
освітнього центру розвитку інновацій та інвестицій в регіоні", що ви-
конується ДВНЗ "Прикарпатський національний університет імені Ва-
силя Стефаника" за секторальної бюджетної підтримки Євросоюзу, і  
призначена для забезпечення інформаційно-консультаційної та освіт-
ньої діяльності з питань управління проектами.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  92976  
 
Дата реєстрації авторського права  11.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кропельницька Світлана 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 "Презентація 
"АГЕНТИ ЗМІН ПРИКАРПАТСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІ-
ВЕРСИТЕТУ У ПОКРАЩЕННІ ПРОЕКТНОЇ СПРОМОЖНОСТІ 
ГРОМАД"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Презентація підготовлена в рамках проекту "Створення проектно-
освітнього центру розвитку інновацій та інвестицій в регіоні", що ви-
конується ДВНЗ "Прикарпатський національний університет імені Ва-
силя Стефаника" за секторальної бюджетної підтримки Євросоюзу, і 
призначена для забезпечення інформаційно-консультаційної та освіт-
ньої діяльності з питань управління проектами розвитку. В ній розкри-
то структуру проектної діяльності ПНУ, роль Проектно-освітнього 
центру "Агенти змін" ПНУ у забезпеченні та підвищенні рівня проект-
ної спроможності територіальних громад Івано-Франківської області. 
Наведено коротку характеристику цілей, очікуваних результатів, ці-
льових груп тощо проекту, що мав на меті створення проектної інсти-
туції розвитку регіону.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  92977  
 
Дата реєстрації авторського права  11.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кропельницька Світлана 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 "Базові рекомен-
дації "Особливості підготовки і фінансування проектів регіонального 
розвитку"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Базові рекомендації розроблені в рамках проекту "Створення проект-
но-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 освіт-
ньої діяльності з питань управління проектами. В них розкрито сут-
ність проектів регіонального розвитку, ключові джерела їх фінансу-
вання, основні етапи підготовки концепції таких проектів та критерії і 
проблемні питання, які виникають при їх підготовці та відборі. Наве-
дено також приклад проекту регіонального розвитку, що успішно 
пройшов конкурсний відбір.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  92978  
 
Дата реєстрації авторського права  11.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кропельницька Світлана 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 "Аналітичне до-
слідження "Прикарпатський національний університет у формуванні 
інституційно-кадрової спроможності громад"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Аналітичне дослідження виконане в рамках проекту "Створення прое-
ктно-освітнього центру розвитку інновацій та інвестицій в регіоні", що 
виконується ДВНЗ "Прикарпатський національний університет імені 
Василя Стефаника" за секторальної бюджетної підтримки Євросоюзу, і 
призначене для забезпечення інформаційно-консультаційної та освіт-
ньої діяльності з питань управління проектами.   
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  92979  
 
Дата реєстрації авторського права  11.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кропельницька Світлана 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 "Рекомендації 
"Алгоритм розробки стратегії розвитку ОТГ"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Рекомендації розроблені в рамках проекту "Створення проектно-
освітнього центру розвитку інновацій та інвестицій в регіоні", що ви-
конується ДВНЗ "Прикарпатський національний університет імені Ва-
силя Стефаника" за секторальної бюджетної підтримки Євросоюзу, і  
призначені для забезпечення інформаційно-консультаційної та освіт-
ньої діяльності з питань управління проектами та стратегічного пла-
нування розвитку. В них розкрито сутність та основні етапи розробки 
стратегій розвитку обєднаних територіальних громад, охарактеризова-
но ключові елементи стратегічного планування та управління.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  92980  
 

Дата реєстрації авторського права  11.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лобачова Галина Геннадіївна, Іващенко Євген Вадимович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір наукового характеру "Електроіскрове легування сталі Ст.3 тита-
ном та цирконієм у вуглецевмісних рідинних сумішах з порошкоподіб-
ними компонентами з попереднім нанесенням хрому"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
 

Анотація   
Електроіскорковим легуванням (Cr на повітрі + Zr(Ti) у гліцерині з 
графітом та ZrC(TiC), W, Al) можна одержати зміцнені зносостійкі по-
криття на сталі Ст.3. Мікротвердість Cr-Zr покриттів (6,3-9,3 ГПа) пе-
ревищує значення для Cr-Ti (5, 2-6,5 ГПа). Зносостійкість зразків за 5 
годин випробувань зростає у 15-69 разів у порівнянні з поверхнею без 
обробки.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  92981  
 
Дата реєстрації авторського права  11.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лобачова Галина Геннадіївна, Іващенко Євген Вадимович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір наукового характеру "Особливості формування хромотитанових 
електроіскрових покриттів на сталі 40×13 у рідинному середовищі з по-
рошковими компонентами"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Встановлено, що варіюванням послідовності нанесення хрому на титан 
(Cr-Ti або Ti-Cr) за екстремальних умов процесу електроіскрового ле-
гування (ЕІЛ) у середовищі гліцерину та сумішах на його основі з по-
рошком графіту або карбідів на поверхні сталі 40×13 можна створити 
покриття товщиною 20-35 мкм з мікротвердістю від 8,2 до 12,4 ГПа. 
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  92982  
 
Дата реєстрації авторського права  11.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Літературний письмовий твір науково-освітнього характеру "Методи-
чні вказівки щодо проведення Школи малого і середнього підприємни-
цтва за навчальної програми "Управління бізнесом: стійкість, можли-
вості, зростання". Методика, змістовна частина, процес проведення на-
вчального курсу для бізнесу"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

В роботі наведено алгоритм проведення Школи малого і середнього 
підприємництва за навчальною програмою "Управління бізнесом: 
стійкість, можливості, зростання" для управлінців, власників та керів-
ників бізнесу, людей, що вже мають бізнес-освіту.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  92983  
 
Дата реєстрації авторського права  11.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Єшкілєв Володимир Львович  
 
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 "Impudicus"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
 

Анотація   
Твір написаний в жанрі психологічної драми з елементами детективу. 
П'єса на дві дії, десять персонажів. Призначена для постановки на ве-
ликій театральній сцені.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  92984  
 

Дата реєстрації авторського права  11.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Єшкілєв Володимир Львович, Бенюк Тарас 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)  Кіносценарій "Pattern"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Кіносценарій написано в жанрі психологічного трилера з елементами 
детективу та соціальної драми. Розраховано на глядацюку аудиторію 
14+.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  92985  
 
Дата реєстрації авторського права  11.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Збірка лекцій "Курс изготовление косметики на профессиональном 
уровне"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  92986  
 
Дата реєстрації авторського права  11.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Збірка лекцій "Курс изготовление минеральной декоративной косме-
тики. Теория"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  92987  
 

Дата реєстрації авторського права  11.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Збірка лекцій "Курс изготовление солнцезащитной косметики. Тео-
рия"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  92988  
 
Дата реєстрації авторського права  11.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Збірка лекцій "Изготовление омолаживающей Anti-Age косметики"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  92989  
 
Дата реєстрації авторського права  11.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Збірка текстів для пісень "Три пісні"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

"Бур'ян-трава", "Липи квітнуть", "Просто дій!".  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  92990  
 
Дата реєстрації авторського права  11.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Rubanenko Oleksandr (псевдонім), Rubanenko Olena (псевдонім), Vitalii 
Yanovych (псевдонім)  

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

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

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Система контролю ізоляції мережі оператив-
ного постійного струму"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Комп'ютерна програма розроблена для зчитування даних з пристрою 
контролю ізоляції, дозволяє виявляти короткочасні, тривалістю не бі-
льше 1 хвилини, зменшення опору позитивного або негативного полю-
са мережі оперативного постійного струму, час і кількість спрацьову-
вань цього пристрою і передбачає використання переносного комп'ю-
тера.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  92991  
 
Дата реєстрації авторського права  11.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Vitalii Yanovych (псевдонім), Daniel Duda (псевдонім), Rubanenko Olena 
(псевдонім)  

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

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

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Parameters of Turbomachine"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Комп'ютерна програма розроблена для візуалізації та графічного ана-
лізу динамічного тиску, швидкості повітряного потоку, а також стан-
дартного відхилення отриманих даних у кроссекторіальному перерізі 
вимірювальної камери турбомашини.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  92992  
 

Дата реєстрації авторського права  11.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Собуцька Юлія В'ячеславівна  
 
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 "Авторська методика навчання дитячого 
плавання Юлії Собуцької"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Опис авторської методики навчання, яка застосовується для підготов-
ки інструкторів з дитячого плавання в усіх його розділах та включає в 
себе курси для підготовки та підвищення кваліфікації інструкторів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  92993  
 
Дата реєстрації авторського права  11.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Книга "Клуб СИЛЬНЫХ баб"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  92994  
 
Дата реєстрації авторського права  11.10.2019  
 
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 "Механічна 3D модель UGEARS "Monowheel" ("Monowheel")  
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Твір є іграшковою моделлю рухомого моноколеса. Твір призначено для 
виготовлення та збирання (монтування) іграшки у вигляді механічної 
об'ємної моделі.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  92995  
 

Дата реєстрації авторського права  11.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Збірка лекцій "Курс изготовления кремов всех видов"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  92996  
 

Дата реєстрації авторського права  11.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Збірка лекцій "Изготовление уходовых средств для волос"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  92997  
 

Дата реєстрації авторського права  11.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Збірка лекцій "Курс "Изготовление косметики для лица"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  92998  
 

Дата реєстрації авторського права  11.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Збірка лекцій "Курс "Мыло с нуля"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  92999  
 

Дата реєстрації авторського права  11.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дем'яненко Олена 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)  Кіносценарій "Блакитний лев"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Дванадцятирічна Софія мешкає у Львові і ототожнює себе з принцом 
Гамлетом. Львів для неї не завмерле у камені місто, а вифантазована 
реальність, у якій тіні і кам'яні скульптури оживають і стають дійови-
ми особами її фантазій.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93000  
 

Дата реєстрації авторського права  11.10.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Нестеровська Лариса Вікторівна (Larysa Nesterovska)  
 

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 "Маленька грація"   
 



Авторське право і суміжні права. Бюлетень № 55, 2019 
 

 

367

Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Музика, яка включає в себе чотирнадцять оригінальних інструмента-
льних композицій.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93001  
 
Дата реєстрації авторського права  11.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

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

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93002  
 

Дата реєстрації авторського права  15.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Науково-практичний твір "Концепція створення незалежної системи 
державного фінансового контролю України"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У творі описується концепція створення незалежної (від гілок влади до 
розпорядників бюджетних коштів) єдиної системи ДФК, яка відповідає 
усім міжнародним нормам та стандартам INTOSAI та OLAF.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93003  
 
Дата реєстрації авторського права  15.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Журавльова Ірина Вікторівна, Лелюк Світлана Валеріївна  
 
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 "Management of enterprise financial security and its 
intellectual component based on creating multiagent decision support 
system"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Iryna V. Zhuravlyova, Svitlana V. Lelyuk. Management 
of enterprise financial security and its intellectual component based on 
creating multiagent decision support system // Актуальні проблеми еконо-
міки. - 2014. - № 7 (157). - С. 163-170. 

 
Анотація   

В дослідженні пропонується використання систем колективного при-
йняття рішень для управління фінансовою безпекою підприємства та її 
інтелектуальною складовою.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93004  
 
Дата реєстрації авторського права  15.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Складений твір "Метод Баталовой Александры Сергеевны по разбло-
кировке опорно-двигательного апарата"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
 

Анотація   
Твір "Метод Баталовой Александры Сергеевны по разблокировке опо-
рно-двигательного аппарата".  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93005  
 

Дата реєстрації авторського права  15.10.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Щастіна Тетяна Олексіївна (Тетяна Щастіна)  
 

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 "Герої"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
 

Анотація   
Авторські малюнки різноманітних персонажів, що можуть бути використані 
як герої брендів, рекламних кампаній, книжкових ілюстрацій та ін.  
 

 



Авторське право і суміжні права. Бюлетень № 55, 2019 
 

 

369

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93006  
 
Дата реєстрації авторського права  15.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Комп'ютерна система "Right Rectangles 
Integral" для чисельного інтегрування функції однієї змінної методом 
правих прямокутників" ("RRI")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програмний продукт RRI для пошуку площі криволінійної трапеції, 
яка обмежена кривою лінією функції однієї змінної f(x).  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93007  
 

Дата реєстрації авторського права  15.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Пісня "Самотні дні"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Автор музичного твору з текстом через поєднання слів та музики надає 
можливість почути пісню, яка розкриває почуття людини.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93008  
 

Дата реєстрації авторського права  15.10.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ходаківський Андрій Володимирович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва, збірник творів  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірник творів образотворчого мистецтва "Дизайн веб-сайту 
balneo.travel"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Дизайн веб-сайту balneo.travel - онлайн сервісу з підбору і бронювання 
санаторіїв та спа-готелів на бальнео-курортах Європи.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93009  
 
Дата реєстрації авторського права  15.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Наукова стаття "Методичний підхід до оцінювання фінансової безпеки 
регіонів України"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Лелюк С. В. Методичний підхід до оцінювання фінан-

сової безпеки регіонів України // Економічний аналіз. - 2014. - № 17 (1) - 
С. 139-145. 

 
Анотація   

В дослідженні пропонується методичний підхід до оцінювання фінансо-
вої безпеки регіонів України за її складовими (бюджетним сектором, 
сектором підприємництва, сектором відкритості фінансової системи 
регіону та соціальним сектором) на основі розрахунку площ чотирику-
тників.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93010  
 
Дата реєстрації авторського права  15.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Полтініна 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 "Формування стратегічних напрямів управління фі-
нансовою безпекою підприємств тютюнової галузі України"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Визначено особливості розвитку тютюнової галузі України, діагносто-
вано основні тенденції виникнення загроз фінансовій безпеці в тютю-
новій галузі на основі проведених SWOT-аналізу та PEST-аналізу.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93011  
 
Дата реєстрації авторського права  15.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Наукова стаття "Фінансова безпека економічних систем: системно-
біхевіористичний підхід"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Лелюк С. В. Фінансова безпека економічних систем: 
системно-біхевіористичний підхід // Науковий вісник ужгородського 
університету. - 2015. - № 1 (45). - С. 197-200. 

 
Анотація   

В дослідженні пропонуються теоретичні основи здійснення моніторин-
гу фінансової безпеки економічних систем макро-, мезо- (регіон, галузь 
економіки) та мікроекономічного рівнів на засадах поведінкового і сис-
темного підходів, теорії біхевіористичних фінансів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93012  
 

Дата реєстрації авторського права  15.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Полтініна Ольга Павлівна, Алексєєнко Інна 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)  Наукова стаття "Технологія оцінки та аналізу фінансових ризиків дія-
льності банку"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Полтініна О. П., Алексєєнко І. І. Технологія оцінки та 
аналізу фінансових ризиків діяльності банку // Економіка та суспільст-
во. - 2016. - № 3. - С. 470-476. 

 
Анотація   

Узагальнено досвід провідних вчених та розроблено авторський підхід 
до оцінки та подальшого аналізу фінансових ризиків банківської уста-
нови.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93013  
 
Дата реєстрації авторського права  15.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Журавльова Ірина Вікторівна, Лелюк Світлана 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)  Науковий твір "Морфологічний аналіз фінансової безпеки суб'єкта 
підприємництва"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

В дослідженні пропонується визначати сутність поняття фінансової 
безпеки методом морфологічного аналізу з урахуванням результатів 
вивчення її існуючих визначень, виділенням у них ключових ознак, 
оцінюванням міри подібності.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93014  
 
Дата реєстрації авторського права  15.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Полтініна 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 "Необхідність вдосконалення методики контролінгу із 
метою забезпечення економічної безпеки в розвитку національної еко-
номіки"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Полтініна О. П. Необхідність вдосконалення методики 

контролінгу із метою забезпечення економічної безпеки в розвитку на-
ціональної економіки // Науковий вісник херсонського державного уні-
верситету. - 2014. - № 6 (5). - С. 58-62. 

 
Анотація   

Виявлено перспективи впровадження контролінгу в комплексну сис-
тему забезпечення економічної безпеки національної економіки.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93015  
 
Дата реєстрації авторського права  15.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Комп'ютерна система "Combine Method 
Equation Root" для розв'язання алгебраїчного рівняння з однією змін-
ною із заданою точністю комбінованим методом" ("CmbMER")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програмний продукт CmbMER призначений для пошуку особливої то-
чки поведінки фізичного процесу у вигляді функції однієї змінної f(x), 
яка характеризується перетином графіка функції з віссю абсцис.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93016  
 

Дата реєстрації авторського права  15.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Олійник Денис 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 "Прошивка мультимедійних телевізійних при-
ставок inext Firmware" ("inext FW")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  93017  
 

Дата реєстрації авторського права  15.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Плахтій Максим Олександрович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Літературний твір "Дизайн позначення гарантії захисту прав спожи-

вача "#Офіційні квитки"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93018  
 

Дата реєстрації авторського права  15.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

якого належить твір  Літературний письмовий твір, твір образотворчого мистецтва, складе-
ний твір  

 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Складений твір "Набір графічних користувацьких інтерфейсів ком-
п'ютерної програми "On-line диагностика заболеваний"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Складений твір "Набір графічних користувацьких інтерфейсів ком-
п'ютерної програми "On-line диагностика заболеваний" являє собою 
низку виконаних в єдиному графічному стилі діалогових вікон, які від-
різняються інтуїтивністю, простотою сприйняття і вводу інформації.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93019  
 
Дата реєстрації авторського права  15.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

якого належить твір  Літературний письмовий твір, твір образотворчого мистецтва, складе-
ний твір  

 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Складений твір "Набір графічних користувацьких інтерфейсів ком-
п'ютерної програми "Мобильное приложение "Эввива-03"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Складений твір "Набір графічних користувацьких інтерфейсів ком-
п'ютерної програми "Мобильное приложение "Эввива-03" являє собою 
низку виконаних в єдиному графічному стилі діалогових вікон, що ві-
дображають 31-н  тематичний модуль.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93020  
 
Дата реєстрації авторського права  15.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Мобильное приложение "Эввива-03"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Комп'ютерна програма "Мобильное приложение "Эввива-03" дозволяє 
користувачам в режимі "on-line" зв'язатися з сімейним лікарем, вибра-
ти фахівця з будь-якого відділення медичного центру, записатись на 
прийом до лікаря.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93021  
 
Дата реєстрації авторського права  15.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Яковлева Наталія Вікторівна, Будівська Тетяна Володимирівна  
 
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 "Вона в ефірі" ("Вона")  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У 18-річному віці Марія Самоліна, талановита й перспективна студен-
тка журфаку, зробила доленосну помилку: закохалася в одруженого 
чоловіка і завагітніла. Обранцем Марії став амбітний 30-річний бізнес-
мен, що у той час робив стрімку кар'єру на політичній арені.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93022  
 
Дата реєстрації авторського права  15.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Синопсис "Лысая гора/Место силы" ("Місце Сили")  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 

Анотація   
У красивому історичному місці Києва, відомому всім як Лиса Го-
ра/Місце Сили, відбувається скандальне будівництво житлового комплексу.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93023  
 

Дата реєстрації авторського права  15.10.2019  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Синопсис "Заявка на многосерийный фильм "Новая жизнь"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Чотири жінки знайомляться у відділенні пластичної хірургії в після-
операційній палаті. Всі вони зробили собі нові груди - хто більші, хто 
менші, хто вищі.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93024  
 

Дата реєстрації авторського права  15.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

якого належить твір  Літературний письмовий твір, створений для телебачення, літератур-
ний письмовий твір, створений для кіно  

 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Синопсис "Счастье есть!"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Героїня живе в ідеальному, красивому світі, який створила сама: вона 
оформляє "щастя" і "любов" - тобто є власницею весільного агенства.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93025  
 

Дата реєстрації авторського права  15.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дацюк Тетяна Миколаївна, Карталов Сергій Владленович  
 
Повне ім'я 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 "Кохання під вербою"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93026  
 

Дата реєстрації авторського права  15.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Козлова Тамара Василівна (Василина Богданова)  
 
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 "Квіткова повість, або Вісім уроків для Вірочки: 
розвивальна книжка з української мови "Речення" для 3 класу" ("Кві-
ткова повість, або вісім уроків для Вірочки: розвивальна книжка з 
української мови")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93027  
 

Дата реєстрації авторського права  15.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Тетяна Горицвіт (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)  Казка для дітей "Небесне ягнятко"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Казка для дітей дошкільного і молодшого шкільного віку.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93028  
 

Дата реєстрації авторського права  15.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Солоджук Тетяна Василівна, Кропельницька Світлана 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)  Науковий твір "Методичні рекомендації до практичних занять, поточ-
ного та підсумкового контролю з курсу "Соціальне страхування" для 
студентів напряму підготовки 6.030508 "Фінанси і кредит", спеціально-
сті 072 "Фінанси, банківська справа і страхування"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Методичні рекомендації розроблено для використання студентами та 
викладачами при вивченні та викладанні дисципліни "Соціальне 
страхування".  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93029  
 

Дата реєстрації авторського права  15.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Солоджук Тетяна Василівна, Кропельницька Світлана 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)  Науковий твір "Методичні рекомендації щодо організації самостійної 
роботи студентів з дисципліни "Соціальне страхування" для студентів 
напрямку підготовки 6.030508 "Фінанси і кредит", спеціальності 072 
"Фінанси, банківська справа і страхування"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Солоджук Т. В., Кропельницька С. О. Методичні ре-
комендації до практичних занять, поточного та підсумкового контролю 
з курсу "Соціальне страхування" для студентів напряму підготовки 
6.030508 "Фінанси і кредит", спеціальності 072 "Фінанси, банківська 
справа і страхування" (Електронний ресурс). - Івано-Франківськ, 2017 
- 64 с. 

 
Анотація   

У методичних рекомендаціях подано ситуаційні завдання, перелік за-
вдань до самостійної роботи, тем для індивідуальної роботи студентів, 
вказівки і рекомендовані джерела літератури, що допоможуть їх вирі-
шити.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93030  
 

Дата реєстрації авторського права  15.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Панкова Анна Ігорівна  
 
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 "Magic Line"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Твір "Magic Line" являє собою набір репродукцій, схем та текстових 
описів картин, виконаних у техніці стрінг-арт, а також набір покроко-
вих інструкцій для виготовлення картин у цій техніці.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93031  
 

Дата реєстрації авторського права  15.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Пісня "Чи можливо виміряти любов словами" ("Чи можливо")  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  93032  
 

Дата реєстрації авторського права  15.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шелудяков Ігор Ігорович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Пісня "Судьба"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  93033  
 

Дата реєстрації авторського права  16.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Довгань Ірина Ігорівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Ескіз, складений твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Збірка ескізів "Планування смарт-квартири"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Твір являє собою ескізи майбутніх планувань.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93034  
 

Дата реєстрації авторського права  16.10.2019  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Користін Олександр Євгенійович, Свиридюк Наталія Петрівна, Заєць 
Олександр Михайлович, Некрасов Вячеслав Анатолійович  

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

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

твору (творів)  Літературно-письмовий твір навчального характеру "Методика ста-
тистичного кримінального аналізу на тактичному рівні"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Методика містить системний виклад навчального матеріалу та алго-
ритм вивчення основних положень, що стосуються сутності статистич-
ного кримінального аналізу на тактичному рівні.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93035  
 

Дата реєстрації авторського права  16.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Солоха Дмитро Володимирович, Марова Світлана Феліксівна, Зятько 
Йозеф, Бєлякова Оксана Володимирівна, Морева Вікторія Володими-
рівна, Левченко Вадим Іванович  

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

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

твору (творів)  Монографія "Формування теоретико-методологічних основ функціо-
нування логістичних систем України"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Проаналізовано теоретико-методологічні основи формування логістич-
них систем в сучасних економічних умовах. Проведено аналіз стану та 
перспектив розвитку логістичних систем України.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93036  
 

Дата реєстрації авторського права  16.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Солоха Дмитро Володимирович, Загарій Вікторія Клавдіївна, Бєляко-
ва Оксана Володимирівна, Мельнік Катерина Володимирівна  

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

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

твору (творів)  Монографія "Управління витратами підприємств в системі забезпе-
чення ефективності національного господарства"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Солоха Д.В., Загарій В.К., Бєлякова О.В., Мельник К. В. 
Управління витратами підприємств в системі забезпечення ефективності 
національного господарства. Монографія / за наук. редакцією д-ра екон. 
наук, проф. Д.В. Солохи. – Київ : КНУКіМ, 2018. - 156 с. 

 
Анотація   

У монографії розглянуто аспекти формування теоретичного базису 
управління витратами підприємств в системі національного госпо-
дарства.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93037  
 
Дата реєстрації авторського права  16.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Солоха Дмитро Володимирович, Іванова Вікторія Віталіївна, Бєлякова 
Оксана Володимирівна, Молярова Лілія 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 "Теоретико-методолгічні аспекти формування екологічної 
політики в системі національної економіки України на інноваційних 
засадах розвитку"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Солоха Д., Іванова В., Бєлякова О., Молярова Л. Те-

оретико-методолгічні аспекти формування екологічної політики в си-
стемі національної економіки України на інноваційних засадах розви-
тку. Монографія / за наук. редакцією д-ра екон. наук, проф. Д. Соло-
хи. – Київ : КНУКіМ, 2018. - 136 с. 

 
Анотація   

Розглянуті теоретико-методологічні аспекти формування екологічної 
політики на інноваційних засадах розвитку національної економіки.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93038  
 
Дата реєстрації авторського права  16.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Пестовська Зоя 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)  Наукова стаття "Механізм задоволення поточних фінансових потреб 
машинобудівних підприємств на основі цільової функції"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Пестовська З. С. Механізм задоволення поточних фі-
нансових потреб машинобудівних підприємств на основі цільової фун-
кції // Академічний огляд. - 2013. - № 1 (38). - С. 53-60. 

 
Анотація   

Запропоновано скорочену та розгорнуту цільові функції розрахунку 
поточних фінансових потреб машинобудівного підприємства на зада-
ний часовий інтервал з урахуванням обмежень щодо розміру запасів, 
дебіторської і кредиторської заборгованості.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93039  
 

Дата реєстрації авторського права  16.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Пестовська Зоя 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)  Наукова стаття "Механізм задоволення поточних фінансових потреб 
машинобудівних підприємств на підставі удосконалених показників 
ліквідності"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Пестовська З. С. Механізм задоволення поточних фі-
нансових потреб машинобудівних підприємств на підставі удосконале-
них показників ліквідності // Бюлетень Міжнародного Нобелівського 
економічного форуму. - 2013. - № 1 (6). - С. 253-260. 

 
Анотація   

Запропоновано вдосконалити існуючі коефіцієнти ліквідності за допо-
могою коригуючих показників, що враховують період обороту активів 
та зобов'язань, а також впровадити коефіцієнт поточних фінансових 
потреб.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93040  
 

Дата реєстрації авторського права  16.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Сценарій ігрового фільму "13 січня"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Історія починається у Вільнюсі 1991-го, де служить молодий солдат-
українець Арсен Литвин. Литва оголосила незалежність, але радянська 
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армія утримує військові об'єкти КПРС, саме один з них охороняє сер-
жант Литвин.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93041  
 

Дата реєстрації авторського права  16.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Літературний письмовий твір наукового характеру "Сборник проек-
тов Кызыменка Александра Владимировича "2017/1-62"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93042  
 

Дата реєстрації авторського права  16.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Літературний письмовий твір наукового характеру "Науковий проєкт 
"Технологія виробництва упакування для продовольчих товарів"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93043  
 

Дата реєстрації авторського права  16.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Літературний письмовий твір наукового характеру "Сборник проек-
тов Кызыменка Александра Владимировича "2016"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93044  
 

Дата реєстрації авторського права  16.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Літературний письмовий твір наукового характеру "Збірник проєктів 
Кизименка Олександра Володимировича "2018/1-13"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93045  
 
Дата реєстрації авторського права  16.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Роман "Няня для чарівника"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

В романі йде мова про молоду няню Анну. Вона працює в школі магії і 
допомагає Олексію, юному чарівнику, у навчанні. Олексій має кращого 
друга Богдана. Ця історія розповідає про трьох друзів і їхні пригоди.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93046  
 
Дата реєстрації авторського права  16.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кизименко Олександр Володимирович  
 
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)  Літературний письмовий твір наукового характеру "Научный проект 
"Создание универсального съёмного мини-чехла на лицевую (фронта-
льную) камеру смартфона, планшета и/или ноутбука"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93047  
 

Дата реєстрації авторського права  16.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

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

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93048  
 
Дата реєстрації авторського права  16.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

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

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93049  
 
Дата реєстрації авторського права  16.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Олександр Котяк (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)  Книга "Повчальні уроки історії Європи"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Книга містить аналітичні твори автора різних років: "Логіка розвитку 
буржуазно-демократичних революцій в Європі та їх уроки" (2000 рік), 
"Парадокси розвитку буржуазно-демократичної революції в Росії" 
(1999 рік), "Перебудова" Горбачова-Єльцина і її перспективи" (1996 рік).  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93050  
 

Дата реєстрації авторського права  16.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бойко Віктор 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 "Небокрай"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93051  
 

Дата реєстрації авторського права  16.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

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

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Система керування чергою "QSolutions PRO" 
("QSolutions PRO")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93052  
 

Дата реєстрації авторського права  16.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Харченко Роман Володимирович, Зеляк Олег Іванович, Березинський 
Володимир Володимирович  

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

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

твору (творів)  Літературний твір "Правила проведення інтелектуально-розважальної 
вікторини "Національний QUIZ - Новий формат розваг" ("Національ-
ний QUIZ - Новий формат розваг")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93053  
 

Дата реєстрації авторського права  16.10.2019  
 
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  Музичний твір з текстом  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Просто живи!"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93054  
 
Дата реєстрації авторського права  16.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Макатьора Дмитро Анатолійович, Власюк Тетяна Миколаївна, Хімі-
чева Ганна Іванівна, Макатьора Альона Віталіївна  

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

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

твору (творів)  Стаття "Методика діагностики технологічного рівня виробних проце-
сів на підприємстві"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Досліджено складові методики діагностики технологічного рівня виро-
бничих процесів (ТРВП) підприємства. Визначено, що формування та 
використання методики діагностики ТРВП підприємства характеризу-
ється одночасно як універсальністю, так і унікальністю, залежно від 
галузевої специфіки.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93055  
 

Дата реєстрації авторського права  16.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Красницька Анжела Віталіївна, Підвисоцький Валерій Валентинович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Національна академія внутрішніх справ 
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Науковий твір "Мультимедійний посібник "Юридичне документоз-
навство"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Підготовлений посібник відображає основні напрямки та обсяги на-
вчальної роботи здобувачів вищої освіти з юридичного документознав-
ства. У посібнику викладено загальнотеоретичні проблеми юридичного 
документознавства.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93056  
 

Дата реєстрації авторського права  16.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ільницька-Гикавчук Галина Ярославівна  
 
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)  Наукова стаття "Конкурентоспроможність туристичної галузі Львів-
ської області: фактори формування та оцінка її рівня"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 

Анотація   
Розглянуто сутність конкурентоспроможності туристичної галузі та 
чинники, що впливають на неї. Охарактеризовано етапи та методику 
оцінки конкурентоспроможності туристичної галузі.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93057  
 
Дата реєстрації авторського права  16.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Макар Оксана Павлівна, Дулин Ігор Степанович, Чорненька Надія 
Василівна  

 
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  
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Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Наукова стаття "Інформаційні технології в туризмі: теоретичні та 
практичні аспекти"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Висвітлено теоретико-методологічні основи застосування інформацій-
них технологій у туристичному бізнесі. Визначено роль і місце інфор-
маційних технологій у менеджменті і маркетингу туристичних підпри-
ємств. Досліджено вплив інформаційних технологій на якість туристи-
чного продукту.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93058  
 

Дата реєстрації авторського права  16.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Монографія "Полтавщина в огні Української революції"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Монографія є першим науковим узагальнюючим дослідженням подій, 
що відбувалися на теренах Полтавської губернії в добу Української ре-
волюції 1917-1921 рр.: національне відродження краю, участь полтав-
ців у боротьбі за свободу і незалежність України та у протибільшови-
цькому повстансько-партизанському рухові.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93059  
 

Дата реєстрації авторського права  16.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Породько-Лях Ольга Вікторівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Опис з ілюстраціями настільної гри "ВидноКоло (наголошування 
слів)" до "Дидактичної гри з української мови "СловоГрай" ("Видно-
Коло")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

"ВидноКоло" - настільна дидактична гра для вивчення правильного 
наголошування слів в українській мові. Ілюстрації (зовнішній вигляд 
гри) до гри "ВидноКоло": 1 ігрове поле (коло, поділене на 4 чверті,  
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позначені цифрами 1, 2, 3, 4 та  кольорами) і близько 200  фішок  - дво-
сторонніх стрілок (одна сторона кольорова, інша - не кольорова) зі сло-
вами.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93060  
 
Дата реєстрації авторського права  16.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Породько-Лях Ольга Вікторівна, Лях-Породько Святослав Олексійо-
вич  

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

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

твору (творів)  Опис з ілюстраціями настільної гри "РодоВид (закінчення іменників ІІ 
відміни в родовому відмінку однини)" до "Дидактичної гри "Слово-
Грай" ("РодоВид")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

"РодоВид" - настільна дидактична гра з української мови для вивчен-
ня правильного написання закінчень в словах - іменниках другої від-
міни у родовому відмінку однини. Ілюстрації (зовнішній вигляд гри): 1 
ігрове поле (зображено 9 ілюстрацій на зеленому і 8  на рожевому фоні),  
120  карток (слова з виділеним закінченням на білому фоні та цифрою, 
що позначає групу іменника; слова-винятки виділено насиченим фо-
ном певного кольору), фішки (жовті кружечки з цифрами певного ко-
льору).  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93061  
 
Дата реєстрації авторського права  16.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лях-Породько Святослав Олексійович  
 
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 "Ілюстрації до дидактичної 
гри з української мови "СловоГрай" ("Ілюстрації до гри "СловоГрай") 

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Збірка ілюстрацій до "Дидактичної гри "СловоГрай" - це сукупність 
карток для візуального й асоціативного сприйняття та тлумачення 
слова, образного бачення сутності предмета. Ілюстрація - це кольорова 
картка (колір чи тон вказує на рівень гри, тему (варіант) гри), на якій  
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симетрично розміщено у білих "віконечках" 4 ілюстрації, написані чо-
рно-білим лайнером чи олівцем.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93062  
 

Дата реєстрації авторського права  16.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Заболотня Тетяна Миколаївна, Довганюк Ліна Олегівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Веб-додаток для предиктивного введення те-
ксту в браузері"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Розробка призначена для використання веб-браузерах як веб-
розширення з метою надання користувачам функцій предиктивного 
введення тексту.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93063  
 
Дата реєстрації авторського права  16.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Заболотня Тетяна Миколаївна, Мазун Антон Ігорович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Новинний портал із системою управління пу-
блікацією контента"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Розробка призначена для автоматизації роботи редакторського та жур-
налістського складів новинного порталу щодо управління контентом 
та даними про персонал інтернет-видавництва з дотриманням всіх ви-
мог сучасного веб-розроблення.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93064  
 
Дата реєстрації авторського права  16.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Комп'ютерна програма для автоматичного 
квазіреферування текстів новин" ("Referator")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма забезпечує підтримку створення реферату завантаженого те-
ксту, а також дає можливість задавати необхідний розмір реферату. 
Програму можна використовувати як для оброблення локально збере-
жених файлів, так і для новин в Інтернет. Програма дозволяє не тільки 
виконувати реферування, але й проводити оцінювання якості отрима-
них результатів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93065  
 

Дата реєстрації авторського права  16.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Веб-додаток для створення та управління он-
лайн-візитівками"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 

Анотація   
Розробка призначена для використання звичайними користувачами, 
далекими від ІТ індустрії, як системи для створення та розміщення ві-
зитівок, презентацій та односторінкових сайтів. Користувачу надається 
можливість самостійно обрати шаблон, який найбільше задовольняє 
його потреби, підкорегувати його, обравши необхідні плагіни, та запов-
нити їх контентом.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93066  
 

Дата реєстрації авторського права  16.10.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Заболотня Тетяна Миколаївна, Уруков Дмитро Олексійович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Комп'ютерна програма для підтримки проце-
су вивчення англійської мови"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Розробка є розширенням для веб-браузера Google Chrome та призначе-
на для підтримки процесу збагачення словникового запасу англійської 
мови користувача за популярними нині методом інтервальних повто-
рень.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93067  
 

Дата реєстрації авторського права  16.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Третьяков Василь 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 "Холодно"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93068  
 

Дата реєстрації авторського права  16.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дмитренко Оксана Юріївна, Evgenia Morgan  (псевдонім), Третьяков 
Василь Олександрович  

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

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

твору (творів)  Збірка пісень "Плеер"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

До збірки увійшли такі пісні: "Плеер", "Ветер", "Зима", "Небо не 
плач", "Ночь", "Надежда".  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93069  
 

Дата реєстрації авторського права  16.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

найменування роботодавця  Вінницький торговельно-економічний інститут Київського національ-
ного торговельно-економічного університету 
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Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Опорний конспект лекцій "МОДЕЛІ ЕКОНОМІЧНОЇ ДИНАМІКИ"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Опорний конспект лекцій розроблено відповідно до робочої програми 
дисципліни "Моделі економічної динаміки" для здобувачів освітнього 
ступеня "бакалавр" галузь знань 05 "Соціальні та поведінкові науки". 
В опорному конспекті розкрито зміст основних тем дисципліни. Для 
кожної лекції наведена тема, план лекції, міні-лексикон, список реко-
мендованих джерел.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93070  
 

Дата реєстрації авторського права  16.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Комп'ютерна система "Middle Rectangles 
Integral" для чисельного інтегрування функції однієї змінної методом 
середніх прямокутників" ("MRI")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма призначена для пошуку площі криволінійної трапеції, яка 
обмежена кривою лінією функції однієї змінної f(x). Для розрахунку ви-
користано чисельне інтегрування методом середніх прямокутників. Ре-
зультати обчислення можна використати під час математичного моде-
лювання фізичних процесів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93071  
 
Дата реєстрації авторського права  16.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Комп'ютерна система "B-Spline 
Approximation" для апроксимації В-сплайном табличної замкненої фу-
нкції" ("BSA")  
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма призначена для аналітичного опису поведінки фізичного 
процесу, яка задана табличною функцією однієї змінної, у вигляді ап-
роксимаційного полінома. Для обчислення коефіцієнтів полінома ви-
користано метод В-сплайна. Результати апроксимації В-сплайном мо-
жна використати під час математичного моделювання фізичного про-
цесу.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93072  
 

Дата реєстрації авторського права  16.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Науковий твір "Концепція управління інформаційно-комунікаційним 
забезпеченням сталого розвитку закладів вищої освіти"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Твір передбачає вирішення проблем, з якими стикаються у своїй дія-
льності заклади вищої освіти.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93073  
 

Дата реєстрації авторського права  16.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бутенко Елеонора Геннадіївна  
 
Повне ім'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 "Декоративна кераміка "Зимова пісня"  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Оригінальна декоративна ваза для квітів. Виконана у кераміці. Ша-
мот, ангоби 35×32×27. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93074  
 
Дата реєстрації авторського права  16.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Твір образотворчого мистецтва "Декоративна керамика "Лунає спів"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Оригінальна керамічна статуетка, виконана у стилі Трипільської ке-
раміки. Шамот, ангоби 14×35×12. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93075  
 

Дата реєстрації авторського права  16.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бутенко Елеонора Геннадіївна  
 
Повне ім'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 "Декоративна кераміка "Замріяна"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Оригінальна декоративна ваза для квітів. Виконана з кераміки. Ша-
мот, ангоби 29×34×20.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93076  
 

Дата реєстрації авторського права  16.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бутенко Елеонора Геннадіївна  
 
Повне ім'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 "Графіка "Святковий вінок"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Оригінальна графіка (змішана техніка) 47×35. Виконана на наждачно-
му папері.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93077  
 

Дата реєстрації авторського права  16.10.2019  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бутенко Елеонора Геннадіївна  
 
Повне ім'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 "Декоративна кераміка "Самопізнан-
ня"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Оригінальна декоративна  ваза для квітів. Виконана з кераміки. Ша-
мот, акріл 14×45×24.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93078  
 

Дата реєстрації авторського права  16.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ковальова Олена Володимирівна, Шелехов Артем Олексійович, Кор-
нієнко Максим Вікторович, 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 "Пам'ятка дій 
поліцейських щодо протидії адміністративним правопорушенням у 
сфері незаконного обігу наркотичних засобів і психотропних речовин"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
 

Анотація   
Пам'ятка дій поліцейських щодо протидії адміністративним правопо-
рушенням у сфері незаконного обігу наркотичних засобів і психотроп-
них речовин, рекомендації підготовлені для викладачів закладів вищої 
освіти, курсантів, слухачів та практичних працівників поліції для 
більш ефективної протидії адміністративним правопорушенням у сфері 
незаконного обігу наркотичних засобів. В методичних рекомендаціях 
розглядаються питання щодо видів адміністративних правопорушень у 
сфері незаконного обігу наркотичних засобів і психотропних речовин. 
Особливу увагу в методичних рекомендаціях приділено алгоритму дій 
поліцейських при оформленні правопорушень у сфері незаконного обі-
гу наркотичних засобів і психотропних речовин.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  93079  
 
Дата реєстрації авторського права  16.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Столярчук Надія Миколаївна, Сергєєва Наталія Валеріївна  
 
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 "Облік капіталь-

них вкладень у необоротні активи в сільськогосподарських підприємс-
твах"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Столярчук Н. М., Сергєєва Н. В. Облік капітальних 
вкладень у необоротні активи в сільськогосподарських підприємствах / 
ННЦ "ІМЕСГ". К., СПД Блохін, 2018. - 44 с. 

 
Анотація   

Твір призначений для сільськогосподарських підприємств, окрім тих, 
що становлять суспільний інтерес, публічних акціонерних товариств, 
підприємств, які здійснюють діяльність з видобутку корисних копалин 
загальнодержавного значення, а також підприємств, які проводять го-
сподарську діяльність за видами, перелік яких визначається Кабінетом 
міністрів України.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93080  
 

Дата реєстрації авторського права  16.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

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

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93081  
 
Дата реєстрації авторського права  16.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сабір Мізам (Sabir Mizam)  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Tourist Helper - Telegram Bot"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма надає можливість користувачу (туристу) виконувати запити 
та отримати відповіді на поширені питання в туризмі та під час  
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подорожей. Програма є помічником для туриста в подорожах, завжди 
знаходиться "під рукою", на пристрої туриста.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  93082  
 
Дата реєстрації авторського права  16.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Пономаренко Олександр Вячеславович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір (поезія), складений твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Збірник літературних творів "Сборник текстов к авторским песням № 2" 
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93083  
 

Дата реєстрації авторського права  16.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Набільська Ганна Ростиславівна  
 
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)  Літературно-письмовий твір практичного характеру з ілюстраціями 
"Workbook"15 минут для нас" (дети + родители)" ("Воркбук "15 минут 
для нас")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93084  
 
Дата реєстрації авторського права  16.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Пашкевич Олександр Іванович, Дудник Валентин 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 "VinGEOzvit"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма для роботи з просторовими даними, отриманими з польових 
двочастотних приймачів, з подальшим формуванням звіту по викона-
них роботах.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93085  
 

Дата реєстрації авторського права  16.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Літературний письмовий твір "Подготовка к родам методом йоги"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93086  
 

Дата реєстрації авторського права  16.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Збірка творів образотворчого мистецтва "Збірка малюнків персонажів 
до мультфільмів"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Зібрані персонажі до мультфільмів у вигляді різноманітних машинок у 
тому числі  "Car Stories (5-й сезон машинки)", "Car Stories (7-й сезон 
машинки)", "Little Fairies", "Simple Moves", "Tino - TT", "Vroom 
Vroom", "Wheelcity".  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93087  
 

Дата реєстрації авторського права  16.10.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гнатенко-Шабалдіна Ганна Ігорівна  
 

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

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

твору (творів)  Сценарій короткометражного ігрового фільму "МА"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Історія фільму розповідає про так зване "безтурботне" життя Мами-
домогосподарки, коли день попередній не відрізняється від дня наступ-
ного. Головна героїня, Віра, має двох дітей та постійно зайнятого і не-
уважного чоловіка.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93088  
 

Дата реєстрації авторського права  16.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Влада Хеггерті (Vlada Khehherti)  
 
Повне ім'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 "Рожеве Золото"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Зображення губ, з яких плавиться і капає розплавлене рожеве золото.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93089  
 

Дата реєстрації авторського права  16.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  "Цікаві факти з історії давніх часів" посібник серії "Шкільна бібліоте-
ка" для 5-6 класів закладів загальної середньої освіти   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Посібник містить цікаві оповідання з історії давніх часів для додатко-
вого читання.   
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93090  
 
Дата реєстрації авторського права  16.10.2019  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гільберг Тетяна Георгіївна, Тарнавська Світлана Степанівна, Павич 
Ніна 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 "Нова українська школа: методика 
навчання інтегрованого курсу "Я досліджую світ" у 1-2 класах закладів 
загальної середньої освіти на засадах компетентнісного підходу"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Основою метою посібника є формування відповідних Концепції Нової 
української школи та новому Державному стандарту початкової освіти 
методичних компетенцій учителів-практиків та майбутніх учителів 
початкової школи щодо викладання інтегрованого курсу "Я досліджую 
світ", зокрема у використанні діяльнісного підходу під час організації 
освітнього процесу.    
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93091  
 

Дата реєстрації авторського права  16.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Фідкевич Олена Львівна, Бакуліна Наталія Валеріївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчально-методичний посібник "Нова українська школа: теорія і 
практика формувального оцінювання у 1-2 класах закладів загальної 
середньої освіти"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Основною метою посібника є розкриття принципів, сутнісних ознак та 
особливостей реалізації формувального оцінювання у 1 циклі початко-
вої школи (1-2 класи); аналіз відмінностей між формувальним та пото-
чним і пудсумковим оцінюванням; характеристика основних етапів 
формувального оцінювання; презентування техніки такого оцінювання.   
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  93092  
 
Дата реєстрації авторського права  16.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Масол Людмила Михайлівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
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Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Навчально-методичний посібник "Нова українська школа: методика 

навчання інтегрованого курсу "Мистецтво" у 1-2 класах на засадах 
компетентнісного підходу"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Запропонований методичний посібник має на меті допомогти вчителям 
опанувати теорію інтеграції, що є методологічним і дидактичним фун-
даментом методики викладання інтегрованого курсу "Мистецтво" в 
закладах початкової освіти.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  93093  
 
Дата реєстрації авторського права  16.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Антонова Олена Петрівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Навчально-методичний посібник "Нова українська школа: викорис-

тання інформаційно-комунікаційних технологій у 1-2 класах закладів 
загальної середньої освіти"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Навчально-методичний посібник є порадником учителя початкових 
класів у використанні сучасних цифрових технологій в організації на-
вчання молодших школярів в умовах реалізації Концепції НУШ.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93094  
 
Дата реєстрації авторського права  16.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Вітинський Павло Богданович, Ткаченко Роман Олексійович, Ізонін 
Іван Вікторович  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Комбінована нейроподібна система для задач 
аналітики в умовах коротких вибірок даних"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма призначена для підвищення точності розв'язання задач ре-
гресії та класифікації в умовах недостатньої кількості історичних да-
них. В основу системи покладено метод подвоєння входів, що забезпе-
чує ефективне розв'язання поставлених задач. Його реалізовано з ви-
користанням нейронної мережі узагальненої регресії, нейронної мережі 
на основі радіально-базисних функцій та нейроподібної структури Мо-
делі Послідовних Геометричних Перетворень.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93095  
 

Дата реєстрації авторського права  16.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Клепікова Оксана Ананіївна, Семенов Анатолій 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 "Інформаційно-аналітична підтримка процесу прийн-
яття рішень у споживчому кредитуванні"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Клепікова О. А. Інформаційно-аналітична підтримка 
процесу прийняття рішень у споживчому кредитуванні // Економічний 
журнал одеського політехнічного університету. - 2018. - № 2 (4). - С. 68-76. 

 

Анотація   
В роботі проаналізовано тенденції, проблеми та перспективи розвитку 
споживчого кредитування в Україні.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93096  
 
Дата реєстрації авторського права  16.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Клепікова Оксана Ананіївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Інформаційно-аналітичні системи прийняття рішень в 
управлінні підприємством"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Клепікова О. А. Інформаційно-аналітичні системи 
прийняття рішень в управлінні підприємством //Вісник соціально-
економічних досліджень. - 2017. - № 1 (62). - С. 196-204. 

 

Анотація   
У роботі обґрунтовано актуальність використання аналітично-
інформаційних систем в економіці та управлінні.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93097  
 

Дата реєстрації авторського права  16.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Клепікова Оксана Ананіївна, Соколовська Зоя Миколаївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Монографія "Прикладні моделі системної динаміки"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Соколовська З. М. Прикладні моделі системної дина-
міки: (монографія) / З. М. Соколовська, О. А. Клепікова. - Одеса : Астропринт, 
2015. - 308 с. 

 
Анотація   

Робота присвячена теоретичним та прикладним проблемам створення 
моделей системної динаміки на програмній платформі Ithink.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93098  
 

Дата реєстрації авторського права  16.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Клепікова Оксана Ананіївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Моделювання процесів корпоративного управління в 
компанії"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Клепікова О. А. Моделювання процесів корпоратив-
ного управління в компанії // Вісник соціально-економічних дослі-
джень. - 2018. - № 2 (66). - С. 244-255. 

 
Анотація   

У роботі розглянуто та проаналізовано сучасні підходи та моделі кор-
поративного управління, як в Україні, так і в світі.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93099  
 
Дата реєстрації авторського права  16.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сорока Ольга Борисівна  
 
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)  Літературний письмовий твір наукового характеру "Описание техно-
логии матричного планирования "Матричное планирование производ-
ства коллекции 7D"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93100  
 

Дата реєстрації авторського права  16.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Юдін Роман Валентинович  
 
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 "Иду вперёд"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93101  
 

Дата реєстрації авторського права  17.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Скоб Юрій Олексійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Комп'ютерна система "Left Rectangles 
Integral" для чисельного інтегрування функції однієї змінної методом 
лівих прямокутників" ("LRI")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програмний продукт РІ призначений для пошуку площі криволінійної 
трапеції, яка обмежена кривою лінією функції однієї змінної f(x). 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93102  
 
Дата реєстрації авторського права  17.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Васянович Валентин Миколайович  
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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 ігрового повнометражного фільму "Відблиск"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Смерть близької людини завжди великий стрес і випробування для всіх 
членів сім'ї, а особливо для дитини. Сергій намагається відволікти де-
сятирічну доньку Ніну від сумних думок, але вона весь час рефлексує 
на трагічну подію.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93103  
 
Дата реєстрації авторського права  17.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дацька 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 "Особливості використання технологій WEB 2.0 у на-
вчанні країнознавства Великобританії та США"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Дацька Тетяна. Особливості використання технологій 

WEB 2.0 у навчанні країнознавства Великобританії та США // Наукові 
записки. - 2011. - Випуск 96 (2). - С. 365-369. 

 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93104  
 
Дата реєстрації авторського права  17.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дацька 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 "Розвиток нових акцентних варіантів англійських слів 
у період 1958-1984 рр. (на матеріалі 11-го та 14-го видань Everyman's 
English pronouncing dictionary)"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Дацька Тетяна. Розвиток нових акцентних варіантів 
англійських слів у період 1958-1984 рр. (на матеріалі 11-го та 14-го ви-
дань Everyman's English pronouncing dictionary) // Наукові записки. - 
2019. - Випуск 175. - С. 258-265. 

 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93105  
 

Дата реєстрації авторського права  17.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дацька Тетяна 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)  Навчально-методичний посібник "Країнознавство Великобританії та 
США. Частина 1. Великобританія для студентів 3 курсу факультетів 
іноземних мов. Спеціальність "Мова і література (англійська)"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93106  
 
Дата реєстрації авторського права  17.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Скоб Юрій Олексійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Комп'ютерна система "Parabolas Integral" 
для чисельного інтегрування функції однієї змінної методом парабол" 
("РІ")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програмний продукт РІ призначений для пошуку площі криволінійної 
трапеції, яка обмежена кривою лінією функції однієї змінної f(x).  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93107  
 
Дата реєстрації авторського права  17.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дацька Тетяна Олексіївна  
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Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Наукова стаття "Навчання уміння країнознавчого коментування анг-
ломовного автентичного тексту"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Тетяна Дацька. Навчання уміння країнознавчого ко-
ментування англомовного автентичного тексту // Наукові записки. - 
2017. - Випуск 154. - С. 812-815. 

 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93108  
 

Дата реєстрації авторського права  17.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Трифонова Олена Михайлівна, Хомутенко Максим Володимирович, 
Садовий Микола Ілліч  

 
Повне ім'я або 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 "Автоматизовані системи програм-
них навчальних комплексів"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Для студентів педагогічних закладів вищої освіти, складено відповідно 
до програми курсу "Основи робототехніки" відповідно до вимог Кон-
цепції освітньої діяльності за спеціальністю 015 Професійна освіта 
(Комп'ютерні технології).  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93109  
 

Дата реєстрації авторського права  17.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шум Сергій Валентинович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Аудіовізуальний твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Анімаційний ролик "Анімаційний образ персонажу "Кот Дружбарик"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
 

Анотація   
Образ персонажу, створений шляхом анімації та виконаний у яскраво-
помаранчевому та білому кольорах.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93110  
 

Дата реєстрації авторського права  17.10.2019  
 
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 "Истинный мир 
(взгляд со стороны). Книга 1. Гражданское общество и государство"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

В першій частині книги автор визначає головний сенс життя людства 
як створення найбільш сприятливих умов для його самозбереження та 
обґрунтовує цю тезу.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93111  
 

Дата реєстрації авторського права  17.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ари Лйижр (псевдонім)  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір науково-практичного характеру, ілюст-
рація  

 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Методичний посібник "Каналы мышечно-сухожильные"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Призначений для викладачів, педагогів, студентів Університету Сан-
тем, інструкторів-методистів йоги, слухачів Школи йога Гуру Ар Сан-
тема, для всіх, хто цікавиться методами психологічного, фізичного і ду-
ховного вдосконалення.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93112  
 
Дата реєстрації авторського права  17.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Цимбалару Анджеліка Дмитрівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, ілюстрація  
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Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний твір "Інтегрована освітня система для початкової шко-
ли Цимбалару А. Д."   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93113  
 

Дата реєстрації авторського права  17.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Цимбалару Анджеліка Дмитрівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Текст пісні "Світ чекає крилатих"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93114  
 
Дата реєстрації авторського права  17.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Молодиченко Валентин Вікторович, Молодиченко Наталія Алімджа-
нівна, Гузь Володимир Васильович  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний твір наукового характеру "Інструктивно-методичні ма-
теріали до самостійної підготовки з навчальної дисципліни "Порівня-
льна педагогіка" для здобувачів вищої освіти спеціальності 013 Почат-
кова освіта"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Твір містить зміст лекційного матеріалу з навчальної дисципліни "По-
рівняльна педагогіка", де висвітлені питання розвитку систем освіти у 
зарубіжних країнах у порівнянні з освітньою політикою в Україні.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93115  
 
Дата реєстрації авторського права  17.10.2019  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гузь Володимир Васильович, Молодиченко Валентин Вікторович, 
Молодиченко Наталія Алімджанівна  

 
Повне ім'я або 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 "Методичні матеріали до са-
мостійної підготовки з навчальної дисципліни "Методика навчання 
освітньої галузі "Здоров'я і фізична культура" для здобувачів вищої 
освіти спеціальності 013 Початкова освіта"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Подано зміст лекційного матеріалу з навчальної дисципліни "Методи-
ка навчання освітньої галузі "Здоров'я і фізична культура", де висвіт-
лені основні питання курсу.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93116  
 

Дата реєстрації авторського права  17.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Молодиченко Валентин Вікторович, Гузь Наталія Василівна, Молоди-
ченко Наталія Алімджанівна  

 
Повне ім'я або 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 "Методичні рекомендації 
"Формування навичок міжкультурної комунікації в учнів" для прак-
тичних психологів, вчителів початкових класів і педагогічних праців-
ників закладів загальної середньої та позашкільної освіти"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Представлено інформацію щодо створення та розвитку поліетнічного 
культурно-освітнього середовища як частини освітнього середовища 
будь-якого навчального закладу, яке являє собою сукупність умов, що 
впливають на формування особистості учня.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93117  
 

Дата реєстрації авторського права  17.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Молодиченко Валентин Вікторович, Молодиченко Наталія Алімджа-
нівна, Гузь Володимир Васильович  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
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Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Письмовий твір "Робоча програма навчальної дисципліни "Основи 
науково-педагогічних досліджень" для здобувачів вищої освіти спеціа-
льності 013 Початкова освіта"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Містить опис, мету, завдання, програмні компетентності, тематику ле-
кційних, практичних занять, самостійної роботи, методи навчання та 
контролю знань, літературні джерела.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93118  
 
Дата реєстрації авторського права  17.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Молодиченко Валентин Вікторович, Молодиченко Наталія Алімджа-
нівна, Гузь Володимир 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)  Письмовий твір "Робоча програма навчальної дисципліни "Теорія і 
методика виховання у початковій школі" для здобувачів вищої освіти 
спеціальності 013 Початкова освіта"    

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Містить опис, мету, завдання, програмні компетентності, тематику ле-
кційних, практичних занять, самостійної роботи, методи навчання та 
контролю знань, літературні джерела.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93119  
 
Дата реєстрації авторського права  17.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Молодиченко Валентин Вікторович, Молодиченко Наталія Алімджа-
нівна, Гузь Володимир 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)  Письмовий твір "Робоча програма навчальної дисципліни "Організа-
ція та управління у початковій школі" для здобувачів вищої освіти 
спеціальності 013 Початкова освіта"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Містить опис, мету, завдання, програмні компетентності, тематику ле-
кційних, практичних занять, самостійної роботи, методи навчання та 
контролю знань, літературні джерела. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93120  
 

Дата реєстрації авторського права  17.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мондровський Михайло Миколайович, Сидорчук Володимир Анато-
лійович  

 
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 "PRO БОУЛІНГ. Практичний посібник з боулінгу"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Запропонований посібник стане наставником для боулера-початківця. 
Перераховані в ньому інструкції дадуть змогу навчитись правильному 
застосуванню ігрових прийомів, уникнути помилок, усунути недоліки 
та підняти рівень гри.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93121  
 
Дата реєстрації авторського права  17.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Клімова Лариса 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 "Оригінал-макет обкладинки експериментального по-
сібника-журналу. 3 клас. № 1-2"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93122  
 
Дата реєстрації авторського права  17.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Клімова Лариса Миколаївна  
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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 "Оригінал-макет обкладинки експериментального по-
сібника-журналу. 3 клас. № 3"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93123  
 

Дата реєстрації авторського права  17.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Клімова Лариса 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 "Оригінал-макет обкладинки експериментального по-
сібника-журналу. 3 клас. № 5"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93124  
 

Дата реєстрації авторського права  17.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Маслов Олександр Володимирович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Фотографічний твір, складений твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка фотографічних творів "БАЙК"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93125  
 

Дата реєстрації авторського права  17.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дьяконенко Лариса Петрівна  
 
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 "Твори для фортепіано"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

"Вальс", "Гумореска", "Маша і Ведмідь", "Прелюдії 1-6", "Українсь-
кий експромт".  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93126  
 

Дата реєстрації авторського права  17.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кулаков Віталій Йосифович  
 
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 "Пісня про любов"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Присвячений рідній Україні.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93127  
 
Дата реєстрації авторського права  17.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Єрофєєва 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)  Літературний письмовий твір наукового характеру "Неінвазивний ін-
струментальний метод оцінки мікроциркуляції шкіри при корекції ві-
кових змін"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Ультразвукова флоуметрія є об'єктивним, неінвазивним, інструмента-
льним методом оцінки мікроциркуляції шкіри.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93128  
 
Дата реєстрації авторського права  17.10.2019  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Івлєв Олег Вікторович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Другая ты, другая"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93129  
 

Дата реєстрації авторського права  17.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Івлєв Олег Вікторович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Я больше никому не верю"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93130  
 

Дата реєстрації авторського права  17.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Івлєв Олег Вікторович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Зима, зима"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93131  
 

Дата реєстрації авторського права  17.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дацька Тетяна Олексіївна  
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Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Наукова стаття "Викладання теми "Умовний спосіб" в англійській 
мові студентам педагогічних ВНЗ: питання термінології та підходів"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Тетяна Дацька. Викладання теми "Умовний спосіб" в 
англійській мові студентам педагогічних ВНЗ: питання термінології та 
підходів // Наукові записки. - 2018. - Випуск 165. - С. 483-488. 

 

Анотація   
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93132  
 

Дата реєстрації авторського права  17.10.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шум Сергій Валентинович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Аудіовізуальний твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Анімаційний ролик "Анімаційний образ персонажу "Слон Дружба-
рик"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Вигаданий автором персонаж "Слон Дружбарик", що створений шля-
хом анімації та виконаний у яскраво-рожевих кольорах світлого та те-
много відтінків.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93133  
 

Дата реєстрації авторського права  17.10.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шум Сергій Валентинович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Аудіовізуальний твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Анімаційний ролик "Анімаційний образ персонажу "Мишка Дружба-
рик"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
 

Анотація   
Вигаданий автором образ персонажу "Мишка Дружбарик", що створе-
ний шляхом анімації та виконаний у яскраво-коричневих кольорах 
світлого та темного відтінків.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93134  
 

Дата реєстрації авторського права  17.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шум Сергій Валентинович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Аудіовізуальний твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Анімаційний ролик "Анімаційний образ персонажу "Крокодил Друж-
барик"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Вигаданий автором образ персонажу "Крокодил Дружбарик", що ство-
рений шляхом анімації та виконаний у яскраво-зелених кольорах світ-
лого та темного відтінків.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93135  
 

Дата реєстрації авторського права  17.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шум Сергій Валентинович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Аудіовізуальний твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Анімаційний ролик "Анімаційний образ персонажу "Зайчик Дружба-
рик"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Вигаданий автором персонаж "Зайчик Дружбарик", що створений 
шляхом анімації та виконаний у яскраво-рожевому та сірому кольорах. 
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93136  
 

Дата реєстрації авторського права  17.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шум Сергій Валентинович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір образотворчого мистецтва "Зображення логотипу "Дружбарики"  
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93137  
 

Дата реєстрації авторського права  17.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Семенко Олександр Ігорович (Alexander Semenko)  
 
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 "Кодстайл AStyle" ("AStyle")  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93138  
 
Дата реєстрації авторського права  17.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Літвинов Євген Леонідович  
 
Повне ім'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 "BLOCKS RACING"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93139  
 
Дата реєстрації авторського права  17.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Семенко Олександр Ігорович (Alexander Semenko)  
 
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)  Збiрка усних творiв "Базовый курс программирования на С++"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

До збiрки усних творiв входять частини: "Часть #01. О чём и для кого 
этот курс", "Часть #02. Инструменты разработчика", "Часть #03. 
Double Commander", "Часть #04. Выбор проекта для обучения", "Часть 
#05. Механики и творцы", "Часть #06. Прототип 01", "Часть #07. Про-
тотип 02", "Часть #08. Прототип 03", "Часть #09. Прототип 04", "Часть 
#10. Прототип 05", "Часть #11. Прототип 06", "Часть #12. Прототип 
07", "Часть #13. Прототип 08", "Часть #14. Классы в С++", "Часть #15. 
Рефакторинг сложного класса", "Часть #16. Выносим классы в отдель-
ные файлы".  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93140  
 

Дата реєстрації авторського права  17.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Назаренко Ольга Василівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір практичного характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка творів "Сукупність освітніх методичних матеріалів та тренінгів 
з профорієнтації" ("Методичні матеріали та тренінги "Центру проф-
орієнтації Life Family")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Матеріали включають в собі методики, які дозволяють працювати з 
підлітками та дорослими у напрямку усвідомленого вибору професії чи 
її зміни.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93141  
 

Дата реєстрації авторського права  17.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сафонов Денис Миколайович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "Завод елеваторного обла-
днання" 

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "SMART - Individual"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма призначена для управління і контролювання усіх параметрів 
(датчиків) елеваторного обладнання: "Фільтр", "Норія", "Скребковий 
конвеєр" та "Стрічковий конвеєр". Забезпечує контроль і управління  
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вказаного обладнання з WEB-інтерфейсом, технічним обслуговуван-
ням, інтеграцією в систему АСУ ТП, з аналітикою роботи обладнання 
тощо, що в цілому надасть конкурентну перевагу продукції заявника.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93142  
 
Дата реєстрації авторського права  17.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ільницька Соломія Юріївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Музичний твір "Open cards"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
 

Анотація   
Твір написаний англійською мовою з метою подальшого використання 
як саундтреку повнометражного фільму "Pattern". В тексті твору роз-
повідається про почуття, брехню, пошук правди та важливість "роз-
криття карт", що слугує головним фразеологізмом в пісні.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93143  
 

Дата реєстрації авторського права  17.10.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дубницький Володимир Іванович, Науменко Наталія Юріївна, Біло-
брова Юлія Олегівна  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Наукова стаття "Гнучка виробничо-логістична система: модель 
управління складом з дефіцитом"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 

Анотація   
Сучасні умови функціонування підприємства в рамках ринкової еко-
номіки вимагають нових, високоефективних засобів і методів управ-
ління його господарською діяльністю. В роботі розглядається задача 
моделювання роботи гнучкої виробничо-логістичної системи з викори-
станням класу моделей, які основані на базі управляючих систем масо-
вого обслуговування, що дозволяють отримати достатньо велику кіль-
кість характеристик.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93144  
 

Дата реєстрації авторського права  17.10.2019  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дубницький Володимир Іванович, Науменко Наталія Юріївна, Писа-
рькова Валерія 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 "Methodological approaches to management of industrial 
clusters"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Розглядаються методологічні підходи до управління промисловими 
кластерами, практика яких стає найбільш популярною у світовому 
співтоваристві як на міжнародному, так і національному і регіональ-
ному рівнях. Розглянуто теоретичні засади формування моделі класте-
ра з чотирьох блоків та визначено характерні риси успішної роботи 
кластерів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93145  
 
Дата реєстрації авторського права  17.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Матвійчук Лілія (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 "Неряха-осень"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93146  
 
Дата реєстрації авторського права  17.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Тимощук Олександр Юрійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературно-письмовий твір наукового характеру "Оцінка впливу 
групи параметрів паспорта автомобільної дороги на ефективність їх 
використання із застосуванням факторного аналізу (на прикладі шумо-
захисних споруд)"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Твір містить методику дослідження впливу показників цільової функ-
ції (рівень шумового навантаження) на кінцевий результат (ефектив-
ність шумозахисних споруд), яку пропонується використовувати при 
визначенні вагомості окремих параметрів інформаційної бази даних 
паспорта автомобільної дороги.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93147  
 
Дата реєстрації авторського права  17.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Коваленко Людмила Олексіївна, Тараскіна Тетяна Євгеніївна, Подо-
ляк Сергій Вячеславович, Браткевич Лариса Анатоліївна, Манахов 
Дмитро Ігорович, Зима Олена Миколаївна  

 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Акціонерне товариство "Українська залізниця" 
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма, складений твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комплекс комп'ютерних програм "Ведення картотеки колісних пар 
вантажних вагонів в АСК ВП УЗ-Є. Запис до бази даних інформації на 
основі паспортів колісних пар вантажних вагонів"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

До складу програмного комплексу входить: обробка вхідного повідом-
лення (п. DET_KART) та запис до бази даних АСК ВП УЗ-Є. Розробка 
забезпечує реалізацію наступних функцій: введення даних із технічних 
паспортів та ремонтних карток колісних пар вантажних вагонів; ство-
рення картотеки колісних пар вантажних вагонів національного рівня. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93148  
 
Дата реєстрації авторського права  17.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ковдря Даніл Вікторович, Гусєва Вікторія Володимирівна, Каменець-
кий Сергій Володимирович, Романюк Яна Миколаївна, Шиманська 
Світлана Анатолієвна, Шемеляк Галина Михайлівна  

 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Акціонерне товариство "Українська залізниця" 
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комплекс комп'ютерних програм "Інформаційного забезпечення опе-
ративного контролю стану та дислокації локомотивного парку УЗ на 
базі АРМ чергового по депо (АРМ ТЧД)" ("Оперативний контроль 
стану та дислокації локомотивів (на базі АРМ ТЧД АСУ Т)")  
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 

Анотація   
До складу програмного комплексу оперативного контролю стану та 
дислокації локомотивів (на базі АРМ ТЧД АСУ Т) входить: ведення 
зміни стану локомотивів в депо засобами АРМ ТЧД, інформаційний 
обмін з АСК ВП УЗ-Є, логічний контроль та запис в базу інформації 
про зміни стану локомотивів, формування оперативних вихідних дові-
док.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  93149  
 

Дата реєстрації авторського права  17.10.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Горбачова Ірина Сергіївна, Михальов Геннадій Олександрович, Лебе-

динець Надія Анатоліївна, Столбова Марина Анатоліївна, Козлов Ми-
кола Олександрович  

 

Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця  Акціонерне товариство "Українська залізниця" 
 

Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Комп'ютерна програма, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Комплекс комп'ютерних програм "Інформаційної взаємодії АРМ пун-

кту комерційного огляду з системою відеоспостереження та надання 
результатів відеооглядів"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
 

Анотація   
Твір призначений для реалізації взаємодії АРМ ПКО із системою відео-
спостереження та забезпечує в АРМ ПКО надання відеоінформації по 
вибраних вагонах і покадровий перегляд відеоінформації по основних 
напрямках відеозйомки.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  93150  
 

Дата реєстрації авторського права  17.10.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Чередниченко Михайло Семенович, Чепіжко Сергій Петрович, Кобзєв 

Антон Володимирович, Федосєєв Георгій Сергійович, Николенко Ма-
рина Володимирівна  

 

Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця  Акціонерне товариство "Українська залізниця" 
 

Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Комп'ютерна програма, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Комплекс комп'ютерних програм "Організація обробки вхідної інфор-

мації неформалізованих даних засобами менеджера КОП"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
 

Анотація   
Метою даної розробки є забезпечення обробки вхідної інформації засо-
бами менеджера обробки КОП, що забезпечує гнучке рішення для ор-
ганізації обробки неформалізованих даних при обміні між різними сис-
темами.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93151  
 

Дата реєстрації авторського права  17.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Цейтлін Семен Юлійович, Чепіжко Сергій Петрович, Острогова Люд-
мила Миколаївна, Гук Михайло Леонідович, Бабаєва Наталія Сергіїв-
на  

 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Акціонерне товариство "Українська залізниця" 
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма, складений твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комплекс комп'ютерних програм "Шлюз обміну документами через 
поштамт ДФС для взаємодії із контрагентами"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Метою даної розробки є забезпечення автоматичної системи обміну до-
кументами через поштамт ДФС для взаємодії із контрагентами.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93152  
 

Дата реєстрації авторського права  17.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Жевжик Євген Григорович, Кійко Ірина Михайлівна, Репа Олександр 
Павлович, Бровкіна Ірина Юріївна, Коваль Сергій Дмитрович  

 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Акціонерне товариство "Українська залізниця" 
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма, складений твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комплекс комп'ютерних програм "Визначення подій проходження ко-
нтрольних точок рухомим складом методами обробки геокоординатної 
дислокаційної інформації від пристроїв супутникової навігації"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Твір призначений для обробки геокоординатної інформації вимірів 
дислокаційних даних від пристроїв супутникової навігації, визначення 
та фіксації подій проходження контрольних точок, якими обмежуються 
об'єкти залізничної інфраструктури.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93153  
 
Дата реєстрації авторського права  17.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Овчарук Оксана Василівна, Сороко Наталія Володимирівна, Грицен-
чук Олена Олександрівна, Іванюк Ірина Володимирівна, Малицька 
Ірина Дмитрівна, Кравчина Оксана Євгенівна, Лещенко Марія 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)  Методичний посібник "Розвиток інформаційно-комунікаційної компе-
тентності вчителів в умовах хмаро орієнтованого навчального середо-
вища"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Посібник призначений для організації навчання в закладах післядип-
ломної педагогічної освіти та для використання вчителями загально-
освітніх навчальних закладів. Матеріали посібника містять досліджен-
ня щодо вимог до оцінювання інформаційно-комунікаційної компетен-
тності вчителя на основі досвіду країн Європи. Посібник містить реко-
мендації щодо використання хмаро орієнтованого навчального середо-
вища у навчальному процесі та професійному розвитку вчителів з ме-
тою розвитку інформаційно-комунікаційної компетентності,  відомості  
щодо  визначення  рівнів  володіння  цифровими  навичками  на основі 
міжнародних підходів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93154  
 
Дата реєстрації авторського права  17.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Овчарук Оксана Василівна, Сороко Наталія Володимирівна, Іванюк 
Ірина Володимирівна, Малицька Ірина Дмитрівна, Гриценчук Олена 
Олександрівна, Кравчина Оксана 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)  Брошура "Методичні рекомендації "Використання засобів хмаро оріє-
нтованого навчального середовища для розвитку ІК-компетентності 
вчителів"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Використання засобів хмаро орієнтованого навчаль-
ного середовища для розвитку ІК-компетентності вчителів : методичні 
рекомендації / [О. В. Овчарук, І. Д. Малицька, І. В. Іванюк, О. О. Гри-
ценчук, О. Є. Кравчина, Н. В. Сороко]. - Київ : Літера ЛТД, 2019. - 64 с. 

 
Анотація   

Подано пояснювальну записку, календарно-тематичне планування та 
інформаційні матеріали з питань використання хмаро орієнтованого 
навчального середовища для вчителів, приклади оцінювання рівня ІК-
компетентності.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93155  
 
Дата реєстрації авторського права  17.10.2019  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кошовий Олег Григорович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, створений для кіно  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературно-письмовий твір, створений для кіно, "Сценарій першої та 
другої серій 12-серійного комедійного телевізійного серіалу "Рухай ті-
лом!" та короткий сценарій всіх 12 серій ("Сценарій комедійного серіа-
лу "Рухай тілом!")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Твір являє собою докладний опис кожної сцени та діалогів персонажів 
першої та другої серій серіалу, а також містить основи сюжетних ліній 
всіх 12-ти серій серіалу для його постановки.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93156  
 

Дата реєстрації авторського права  17.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кошовий Олег Григорович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, створений для кіно  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературно-письмовий твір, створений для кіно, "Короткий сценарій 
повнометражного комедійного фільму "В темі" ("Короткий сценарій 
фільму "В темі")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Твір являє собою основу сюжетної лінії для постановки повнометраж-
ного комедійного фільму, зокрема, за оригінальним творчим задумом 
автора встановлює порядок та послідовність основних дій, характери-
зує головних героїв та розкриває проблему сюжету у гумористичному 
погляді на неї.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93157  
 
Дата реєстрації авторського права  17.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гавеля Олександра Русланівна  
 
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)  Дисертація "Аксіологія християнства як основа формування релігій-
ної свідомості сучасної молоді"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93158  
 

Дата реєстрації авторського права  17.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Алишер Муратов (псевдонім)  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір, створений для сценічного показу  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір, створений для сценічного показу, "Охота на бабочек"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93159  
 
Дата реєстрації авторського права  18.10.2019  
 
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 "ІНТЕРКРЕСІ БЕЙЗ" 
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Система електронного документообігу 
"UBDoc"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Призначена для автоматизації процесів документообігу у комерційних 
структурах, підприємствах та інших суб'єктах господарчої діяльності 
України, основними цілями якої є підвищення прозорості, керованості 
та ефективності роботи організації.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93160  
 
Дата реєстрації авторського права  18.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Цебень Ігор Феліксович  
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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 "Малі червоні дерева"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Історія про Віку, яку витягнули з депресії три скажені дні зі Стасом та 
перевернули життя, подарувавши надію, любов, боротьбу та важли-
вість кожної хвилини.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93161  
 
Дата реєстрації авторського права  18.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бєлєй Леонід Вікторович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір без тексту  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Музика до пісні "Марш Об'єднаних Сил України" ("Марш Об'єднаних 
Сил")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93162  
 
Дата реєстрації авторського права  18.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Пліса Ігор Вікторович, Чуприна Євген Миколайович, Гузей Олек-
сандр Валерійович, Новіков Валерій Віталійович  

 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Державна установа "Відкриті публічні фінанси" 
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Публічні реєстри"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Призначена для уніфікованого підходу щодо впровадження відкритих 
реєстрів Міністерства фінансів України.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93163  
 
Дата реєстрації авторського права  18.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мікульська Валерія 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)  Типовий сценарій телевізійної програми "КУЛЬТ UKRA"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Новий туристичний проект для глядача ТБ і YouTube. Це унікальна 
суміш туристичного відеопутівника і пізнавальної програми про куль-
туру країни з елементами документалістики.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93164  
 
Дата реєстрації авторського права  18.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Вергунов Віктор Анатолійович, Капралюк Оксана Вікторівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Національна наукова сільськогосподарська бібліотека Національної 
академії аграрних наук України 

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір наукового характеру "Інформаційно-
ресурсне забезпечення аграрної науки, освіти і виробництва в Україні 
за умов євроінтеграції: методичні рекомендації"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Проаналізовано формування системи галузевої інформації, інформа-
ційної діяльності та інформаційного забезпечення навчального та нау-
кового процесів, поєднання традиційних методів збирання та розпо-
всюдження інформації із новітніми інформаційними технологіями.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93165  
 
Дата реєстрації авторського права  18.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Попова Галина Вікторівна, Костиря Ірина Валентинівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
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Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір науково-освітнього характеру, ілюстра-
ція  

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір з ілюстраціями "ТРАНСФОРМАЦІЙНА 
СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНА ГРА "ПЕРШОПРОХІДНИКИ"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
 

Анотація   
Науково-освітній тренінг, що дозволяє кожному учаснику відповідно до 
його схильності займати ті чи інші соціально-рольові позиції, викорис-
товувати комунікативні навички, виявити схильність кожного до тієї 
чи іншої ролі в групі, перш за все, ролі лідера.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  93166  
 
Дата реєстрації авторського права  18.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дащук Андрій Михайлович, Добржанська Євгенія Ігорівна  
 

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 "Анкета для скринінгової діагностики станів, близьких 

до депресії, у хворих на розповсюджений псоріаз (додаток до медичної 
карти стаціонарного хворого)"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
 

Анотація   
Анкета розроблена для диференціальної діагностики станів, близьких 
до депресії, і має на меті попереднє визначення психологічного стану 
хворих на розповсюджений псоріаз.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93167  
 

Дата реєстрації авторського права  18.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дащук Андрій Михайлович, Добржанська Євгенія Ігорівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця Харківський національний медичний університет 
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Опитувальник щодо виявлення схильності до розвит-
ку стресу у сучасних студентів (для студентів четвертого курсу вищих 
медичних закладів освіти)"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Опитувальник дозволяє отримати оцінку студентами 4 курсу медично-
го університету власного психологічного здоров'я та зробити  
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висновок щодо стресостійкості, а також попередити розвиток неврозів, 
психозів та соматичної патології.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93168  
 

Дата реєстрації авторського права  18.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Андренко Олена Анатоліївна, Мордовцев Олександр Сергійович, Мо-
рдовцев Сергій Михайлович  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Інформаційна система кредитного скорингу"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Твір присвячено удосконаленню науково-методичного підходу до фор-
мування вітчизняної системи кредитного скорингу, яка, базуючись на 
зарубіжному досвіді, врахувала б особливості діяльності банківських 
установ України.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93169  
 

Дата реєстрації авторського права  18.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Стас Хлавнович (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 вистави "Песни старого дворника"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Сценарій театралізованої двоактної концертної вистави у жанрах ко-
медії, пародії та фарсу, з монологовими, діалоговими, танцювальними 
та пісенними сценами.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93170  
 
Дата реєстрації авторського права  18.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Стас Хлавнович (псевдонім)  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
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Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Сценарій вистави "Лилия для Одессы"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Сценарій театралізованої концертної вистави в двох частинах, у жан-
рах комедії, пародії і фарсу, з монологовими, діалоговими, танцюваль-
ними та пісенними сценами, що відображають одеський колорит. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93171  
 

Дата реєстрації авторського права  18.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шевченко Богдан Миколайович, Зибіна Катерина Вікторівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Програмна система "Оцінювання швидкості 
завантаження сайтів"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Об'єкт дослідження - процес проектування бази даних та створення ін-
формаційної системи в області роботи відділу кадрів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93172  
 
Дата реєстрації авторського права  18.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Касьян Юрій Борисович, Супрун Роман Ігорович, Столбухін Олек-
сандр Олександрович, Марчук Андрій Юрійович  

 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "Тірас-12" 
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "MISTO Security Platform"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Призначена для прийому, обробки, зберігання та формування повідом-
лень про несанкціоноване проникнення або пожежу на об'єкті, що охо-
роняється, відображення повідомлень з формуванням відповідних зву-
кових сигналів тощо.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93173  
 

Дата реєстрації авторського права  18.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Андрущенко Наталія Олександрівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Вінницький торговельно-економічний інститут Київського національ-
ного торговельно-економічного університету 

 
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 "Управління біз-
нес-процесами. Опорний конспект лекцій"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Розрахований на студентів освітнього ступеня "магістр" галузь знань 
07 "Управління та адміністрування".  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93174  
 

Дата реєстрації авторського права  18.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дзюба Оксана Миколаївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Вінницький торговельно-економічний інститут Київського національ-
ного торговельно-економічного університету 

 
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 "Управління пуб-
лічними закупівлями. Опорний конспект лекцій"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Призначено для здобувачів вищої освіти освітнього ступеня "бака-
лавр" галузі знань 07 "Управління та адміністрування".  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93175  
 

Дата реєстрації авторського права  18.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Попов Сергій Афанасійович, Ростіянов Богдан Юрійович, Сокур На-
таля Володимирівна, Яковлева Лілія Іванівна, Корвецький Олександр 
Дмитрович, Овчаренко Юрій Олексійович, Яценко Володимир Архи-
пович, Воронов Олександр Ігоревич, Бабова Ірина Костянтинівна, Літ-
вак Аким Ізраілович, Титаренко Любов Миколаївна  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
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Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, ілюстрація  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Монографія "Децентралізація влади в Україні: гуманітарний та соціа-
льно-політичний аспекти"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Метою розробки монографії є подальший розвиток теорії та практики 
публічного управління шляхом визначення та дослідження пріоритет-
них напрямів реформування публічної політики та управління гумані-
тарною та соціально-політичною сферами в умовах децентралізації 
влади в Україні.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93176  
 

Дата реєстрації авторського права  18.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Dianel (псевдонім)  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір образотворчого мистецтва "Подолання або Блакитний дракон"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93177  
 
Дата реєстрації авторського права  18.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Калініченко Олександр Володимирович, Кулик Максим 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 "Методичні засади оцінки енергетичної ефективності 
вирощування енергетичних культур в умовах Лісостепу України"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Розкрито методику розрахунку енергетичних показників вирощування 
енергетичних культур (сукупна енергія, накопичена в біомасі енерге-
тичних культур; сукупні енергетичні витрати на вирощування біомаси 
енергетичних культур; енергетична рентабельність біомаси  
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енергетичних культур; енергомісткість вирощування біомаси енерге-
тичних культур тощо).  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93178  
 
Дата реєстрації авторського права  18.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Калініченко Олександр Володимирович, Кулик Максим 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 "Експрес-аналіз економічної ефективності вирощуван-
ня енергетичних культур в умовах Лісостепу України"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Охоплює основні показники, які характеризують економічну ефектив-
ність вирощування енергетичних культур (виробнича собівартість; по-
вна собівартість; виручка від реалізації продукції; валовий прибуток 
від реалізації продукції; рівень рентабельності виробництва).  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93179  
 
Дата реєстрації авторського права  18.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Негрескул Андрій Ігорович, Насер Карім Фадл  
 
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 "Нечоткий пацан"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Легковажно погоджуватися допомогти сумнівному знайомцю - невда-
лий вибір для поступливого героя. По-перше, треба везти якийсь підо-
зрілий кейс, а по-друге, може статися абищо, наприклад попутником у 
подорожі стане привід.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93180  
 
Дата реєстрації авторського права  18.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Котляр Юрій Вадимович  
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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 "Військова історія України"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Котляр Ю. В. Військова історія України : [навчаль-

ний посібник] / Ю. В. Котляр. - 2-ге вид., випр. і доп. - Миколаїв : Вид-
во ЧДУ імені Петра Могили, 2012. - 112 с. 

 
Анотація   

В посібнику показано розвиток Збройних сил на території України від 
княжих часів до сьогодення. Значна увага приділена козацтву, плас-
тунському і січовому рухові, українським формуванням в роки націо-
нально-демократичної революції та Другої світової війни.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93181  
 

Дата реєстрації авторського права  18.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Котляр Юрій Вадимович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науково-популярна монографія "Николаев сакральный (История, 
мифология, мистика)"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Котляр Ю. В. Николаев сакральный (История, мифо-
логия, мистика) : [научно-популярная монография] / Ю. В. Котляр. - 
Николаев : Изд-во ЧГУ имени Петра Могилы, 2014. - 132 с.; 121 ил. 

 
Анотація   

В науково-популярній монографії зроблена спроба викласти сакральну 
історію міста Миколаєва.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93182  
 
Дата реєстрації авторського права  18.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Іванюк Ірина Володимирівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Наукова стаття "Формування цифрової компетентності вчителів та 
учнів у скандинавських країнах"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У статті розглянуто поняття "цифрова компетентність " на основі до-
кумента Європейської Комісії "Рамка цифрової компетентності для 
громадян". Зроблено огляд основних стратегічних документів освітньої 
політики Норвегії та Фінляндії, які є підґрунтям сучасного реформу-
вання системи початкової та середньої освіти, а також підготовки вчи-
телів і підвищення їхньої кваліфікації з метою формування цифрової 
компетентності вчителів і учнів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93183  
 

Дата реєстрації авторського права  18.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бугров Олександр Валентинович, Бугрова Олена Олександрівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Рукопис статті "Процес контролю на основі законів динаміки цінності 
проекту" ("VALUE DYNAMICS")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

В статті зазначено, що теорія динаміки цінності проекту будується на 
трьох законах. Перший закон - динамічне зростання цінності відбува-
ється лише завдяки інноваціям. Другий закон - ентропія внаслідок ви-
конання проекту поступово знижується. Третій закон - абсолютний ма-
ксимум цінності не може бути досягнутий.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  93184  
 
Дата реєстрації авторського права  18.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Овчарук Оксана Василівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Наукова стаття "Рамка цифрової компетентності для громадян: євро-

пейська стратегія визначення рівня компетентності в галузі цифрових 
технологій"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Охарактеризовано Рамку цифрової компетентності для громадян, 
представлену Європейською комісією у 2016 р., а у 2017 р.  
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модернізовану та доповнену прикладами застосування в різних країнах 
Європи. Сьогодні Рамка є одним з останніх європейських сучасних 
стратегічних документів, розроблених європейською спільнотою країн, 
які створюють освітні стандарти та навчальні технології.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93185  
 

Дата реєстрації авторського права  18.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Овчарук Оксана Василівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Наукова стаття "Cучасні вимоги до цифрової грамотності в системі 
шкільної освіти: на основі рамки цифрової компетентності DIGCOMP 
2.0"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Стаття присвячена опису та аналізу Європейської рамки цифрової 
компетентності, яка була розроблена у 2016 р. експертами ЄС та є ін-
струментом для розроблення стандартів оцінювання інформаційно-
комунікаційної компетентності людини, подані її складові та дескрип-
тори, надано рекомендації щодо застосування в системі освіти.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93186  
 

Дата реєстрації авторського права  18.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бердник Громовиця 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 твір "ТАРО УКРАЇНСЬКИХ АРХЕТИПІВ"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 

Анотація   
Результат десятирічної роботи, спроба осмислити і поєднати струнку і 
древню систему Арканів Таро з українськими архетипами, з нашим 
питомим культурно-сакральним простором. Це спроба об'єднати духоі-
сторію України і таємний код індоєвропейської мудрості та космічної 
сили, у сподіванні, що це стане ще однією сходинкою до пізнання самих 
себе і тієї землі, яка дала нам життя...  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93187  
 

Дата реєстрації авторського права  18.10.2019  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кузніченко Олександр Михайлович, Кузніченко Сергій Олександро-
вич  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
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 радіаційної та хімічної обстановки в зоні аварії 
на об'єктах народного господарства та транспорті"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Дана наукова робота надасть можливість достеменно спрогнозувати і 
оцінити соціально-економічні наслідки надзвичайних ситуацій, пов'я-
заних з викидом радіоактивних та хімічних речовин (СДОР), необхідно 
навчитися оцінювати обстановку, що склалася в результаті виникнен-
ня таких небезпек.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93188  
 
Дата реєстрації авторського права  18.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Павлик 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)  Монографія "Психологія гармонізації характеру в юнацькому віці"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Монографія присвячена встановленню психологічних закономірностей 
гармонізації характеру в юнацькому віці й розробці психолого-
педагогічних методів гармонізації характеру учнівської молоді. У тео-
ретичній частині монографії проаналізовано духовно-філософські та 
науково-психологічні підходи щодо гармонізації характеру особистості.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93189  
 

Дата реєстрації авторського права  18.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Павлик Наталія Василівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
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Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Духовно-психологічний супровід випускників закла-
дів вищої освіти, спрямований на гармонізацію  характерологічного 
розвитку особистості"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Павлик Н. В. Духовно-психологічний супровід випус-
кників закладів вищої освіти, спрямований на гармонізацію  характе-
рологічного розвитку особистості : метод. рек. / Н. В. Павлик. - Київ : 
Логос, 2018. - 76 с. 

 
Анотація   

Комплекс психодіагностичних і розвивальних методів в системі духов-
но-психологічного супроводу навчання студентської молоді, призначе-
ний для психологів, аспірантів психолого-педагогічного профілю, ви-
кладачів, кураторів студентських груп. Теоретичний розділ розкриває 
психологічні особливості духовного та характерологічного розвитку 
особистості в період ранньої дорослості; висвітлює психологічні детер-
мінанти дисгармонійного розвитку характеру; розглядає психологіч-
ний механізм актуалізації духовного потенціалу, який є детермінантою 
гармонійного характерологічного розвитку людини.  
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93190  
 

Дата реєстрації авторського права  18.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Фаліон Наталія Іванівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Цьом-цьом, Артьом"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93191  
 
Дата реєстрації авторського права  18.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Фаліон Наталія Іванівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Королева базару"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  93192  
 
Дата реєстрації авторського права  18.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Фаліон Наталія Іванівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Пісня "Кум зараза"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  93193  
 
Дата реєстрації авторського права  18.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Фаліон Наталія Іванівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Пісня "Кума"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  93194  
 

Дата реєстрації авторського права  18.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Фаліон Наталія Іванівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Пісня "Мудра баба"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93195  
 

Дата реєстрації авторського права  18.10.2019  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Фаліон Наталія Іванівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Нафіга нам рояль"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93196  
 

Дата реєстрації авторського права  18.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Фаліон Наталія Іванівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Я не така, як всі"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93197  
 

Дата реєстрації авторського права  18.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Фаліон Наталія Іванівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Не клич мене"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93198  
 

Дата реєстрації авторського права  18.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Фаліон Наталія Іванівна  
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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 "Ружа"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93199  
 
Дата реєстрації авторського права  18.10.2019  
 
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 "11 правил сексуальности"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93200  
 
Дата реєстрації авторського права  18.10.2019  
 
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  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Розрахунково-інформаційний комплекс інже-
нерних мереж "РІКОМ" ("Модуль гідравлічного моделювання системи 
водопостачання "РІКОМ")" ("РІКОМ")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Розрахунково-інформаційний комплекс інженерних мереж "РІКОМ" 
("Модуль гідравлічного моделювання системи водопостачання "РІ-
КОМ") служить для гідравлічного моделювання систем водопостачан-
ня. В результаті розрахунку облічуються витрати води по всім трубо-
проводам і тиски в усіх вузлах водопровідної мережі.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93201  
 

Дата реєстрації авторського права  18.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гінкул Андрій Георгійович, Печерський Володимир Анатолійович, 
Дячук Олександр Анатолійович, Мазурчак Олександр Володимирович, 
Іншеков Євгеній Миколайович, Лісовик Андрій В'ячеславович, Веха 
Олексій Олександрович, Нікітін Євгеній Євгенович, Литвин Вадим 
Іванович, Чернявський Анатолій Володимирович, Подолець Роман 
Здиславович, Бабіна Ірина Миколаївна, Пецкова Оксана Олександрів-
на, Мазаєва Тетяна Вікторівна  

 
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)  Практичний посібник "УПРАВЛІННЯ ЕНЕРГІЄЮ В МІС-
ТІ/ГРОМАДІ"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Практичний посібник створений у співпраці з провідними фахівцями-
практиками та науковцями у галузі енергоефективності. У ньому зі-
брані методологічні напрацювання та кращі практики з енергоаудиту, 
енергомоніторингу й енергопланування, механізмів фінансування про-
ектів енергоефективності в громадах, а також десятки зразків докумен-
тів і стандартів для їх практичного використання.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93202  
 
Дата реєстрації авторського права  18.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кравчина Оксана 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 "Інформатизація організаційно-управлінської діяль-
ності в загальноосвітній школі"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Стаття присвячена проблемі інформатизації управлінської діяльності в 
загальноосвітньому закладі. Розглядаються питання, пов'язані зі ство-
ренням інформаційного освітнього середовища з використанням су-
часних засобів автоматизації управління загальноосвітнім закладом.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93203  
 
Дата реєстрації авторського права  18.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Нагулко Юрій Олександрович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва, складений твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка творів образотворчого мистецтва "Збірка картин Ю. О. Нагулко"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93204  
 
Дата реєстрації авторського права  18.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кутовий Борис 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)  Проза "Повесть о Серебряной флейте"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У книзі йдеться про розслідування історії щодо зникнення дітей з сере-
дньвічного міста Гемельн. Написана у формі тематично пов'язаних між 
собою листів від батька маленькому синові. Реальне місце їх написання 
та філософський підтекст приховано за низкою історичних алегорій та 
містичних образів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93205  
 
Дата реєстрації авторського права  18.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кутовий Борис 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)  Проза "Письма издалека"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Книга являє низку тематично пов'язаних оповідань у формі листів, які 
батько надсилає своєму маленькому синові. Реальне місце їх написання 
та дидактичну спрямованість приховано за низкою алегорико-
казкових образів. В оповіданнях йдеться про дивовижні пригоди та зу-
стрічі літературного героя.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93206  
 

Дата реєстрації авторського права  18.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Касторних Сергій Сергійович, Петров Артур 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)  Кіносценарій "ЗІРКИ ЗА ОБМІНОМ"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Дві зірки українського шоу-бізнесу Оля Малякова і Фома Михайлов-
ський ненавидять один одного через постійну конкуренцію. Програвши 
Фомі в номінації нагороди "Артист року", розлючена Малякова за ла-
штунками несподівано наштовхується на ілюзіоніста і розкриває його 
реквізит. Оля несамовито кричить, що на місці Фоми повинна була бу-
ти вона.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93207  
 
Дата реєстрації авторського права  18.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Касторних Сергій Сергійович, Петров Артур 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)  Кіносценарій "Ульотна відпустка"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Інженер-розробник Слава Дзунь переживає чорну смугу після того, як 
колишній компаньйон Влад поцупив у нього ідею на революційний до-
даток, що приніс крадію мільйони. Слава занурився в свою роботу з 
головою, намагаючись вигадати новий не менш успішний проект, але у 
нього нічого не виходить.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93208  
 

Дата реєстрації авторського права  18.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кир'яков 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 "CallmelnUa" (v.1.2.0)" ("CallmelnUa")  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма призначена для автоматизованої обробки клієнтських замо-
влень та збору відгуків у закладах, де потрібна взаємодія клієнтів з об-
слуговуючим персоналом, наприклад закладах громадського харчу-
вання.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93209  
 
Дата реєстрації авторського права  18.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ковельська Антоніна Василівна, Горенко Зоя Анатоліївна, Очеретько 
Борис Євгенович  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний твір наукового характеру "ПОКАЗНИКИ КИСНЕВМІ-
СНИХ ЕЛЕМЕНТІВ КРОВІ ТА ЇХ ЗВ'ЯЗОК З ТРИВАЛІСТЮ СИС-
ТЕМАТИЧНИХ ЗАНЯТЬ ТРИАТЛОНОМ У СПОРТСМЕНІВ-
АМАТОРІВ"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Найбільш виражені зміни кисневмісних показників крові (КПК) спо-
стерігаються у спортсменів-аматорів у перші 4-6 місяців систематич-
них занять (СЗ). Зниження КМК при тривалих періодах СЗ можуть бу-
ти пов'язані з неадекватною інтенсивністю тренувальних навантажень 
або з інтенсивною змагальною діяльністю.   
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93210  
 
Дата реєстрації авторського права  18.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ковельська Антоніна Василівна, Лисенко Олена Миколаївна, Горенко 
Зоя Анатоліївна, Очеретько Борис Євгенович  
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Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний твір наукового характеру "ЗВ'ЯЗОК ГЕМАТОЛОГІЧ-
НИХ ПОКАЗНИКІВ З РІВНЕМ ФІЗИЧНОЇ ПРАЦЕЗДАТНОСТІ У 
СПОРТСМЕНІВ-АМАТОРІВ"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Виявлення зв'язків між показниками фізичної працездатності і гемато-
логічними показниками дозволяє визначити рівень тренованості 
спортсменів-аматорів, що дає можливість формувати та корегувати 
режим фізичних навантажень і спостерігати за динамікою змін функці-
ональних показників організму.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93211  
 
Дата реєстрації авторського права  18.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Жукова Наталія Володимирівна, Логачова Юлія Сергіївна, Юзефова 
Юлія Костянтинівна, Рохмаїл Олена Ігорівна  

 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "СТУДІЯ ЛИМОН" 
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Внутрішній корпоративний інформаційний 
портал Міністерства фінансів України"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Внутрішній корпоративний інформаційний портал Міністерства фі-
нансів України створений з метою ефективної взаємодії/комунікації 
між керівництвом і співробітниками Бенефіціара в питаннях загально-
го інформування, покращення умов праці, навчання, організації відпо-
чинку, проведення культурно-масових заходів, надання можливості 
внутрішніх електронних комунікацій відповідно до робочих бізенс-
процесів, налагодження результативного ділового спілкування і взає-
модії співробітників Міністерства фінансів України.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93212  
 

Дата реєстрації авторського права  18.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Жукова Наталія Володимирівна, Логачова Юлія Сергіївна, Юзефова 
Юлія Костянтинівна, Рохмаїл Олена Ігорівна  

 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "СТУДІЯ ЛИМОН" 
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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 "Вебсайт Міністерства фінансів України"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Вебсайт Міністерства фінансів України створений з метою своєчасного 
донесення актуальної інформації щодо стану виконання та складання 
державного бюджету, впровадження реформ, державних видатків, 
управління державним боргом та іншої загальної інформації до усіх ка-
тегорій відвідувачів, а також посилення контролю громадськості за 
складенням, виконанням і звітуванням щодо державного бюджету, яке 
сприятиме підвищенню прозорості і ефективності бюджетного процесу.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93213  
 
Дата реєстрації авторського права  18.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бех Іван Дмитрович, Чорна Катерина Іванівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Інститут проблем виховання Національної академії педагогічних наук 
України 

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Концептуальні засади українського патріотичного ви-
ховання дітей та учнівської молоді"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Твір є стратегічним рекомендаційним документом, який дає можли-
вість навчальним закладам різних типів, управлінням освіти різних рі-
внів для розробки системи заходів патріотичного виховання, що відпо-
відають культурологічним орієнтаціям, специфіці, профілю й типу ор-
ганізації-розробника і є актуальними для конкретних соціально-
політичних реалій.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93214  
 
Дата реєстрації авторського права  18.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Окушко Тетяна Костянтинівна, Петрочко Жанна Василівна, Харченко 
Наталія Вікторівна, Кириченко Валентина Іванівна, Сокол Любов Ми-
хайлівна, Пащенко Олена Вікторівна  

 
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)  Методичний посібник "Особистісно орієнтовані технології національ-
но-патріотичного виховання учнівської молоді в громадських об'єд-
наннях"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Особистісно орієнтовані технології національно-
патріотичного виховання учнівської молоді в громадських об'єднаннях : ме-
тод. посіб. [Т. К. Окушко, Ж В. Петрочко, В. І. Кириченко, О. В. Паще-
нко, Л. М. Сокол, Н. В. Харченко ; наук. ред. Т. К. Сокол]. - К. - Кропи-
вницький : Імекс-ЛТД, 2018. - 198 с. 

 
Анотація   

У посібнику висвітлено зміст, форми, методи національно-
патріотичного виховання учнівської молоді в громадських об'єднан-
нях. Представлено авторський підхід щодо впровадження особистісно 
орієнтованих технологій національно-патріотичного виховання учнів-
ської молоді в громадських об'єднаннях різного спрямування.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  93215  
 
Дата реєстрації авторського права  18.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Окушко Тетяна Костянтинівна, Петрочко Жанна Василівна, Харченко 

Наталія Вікторівна, Пащенко Олена Вікторівна  
 
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)  Науковий твір "Концепція підтримки та сприяння розвитку дитячого 

громадського руху в Україні на 2016-2020 роки"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Твір визначає вектори основних зусиль органів виконавчої влади та 
місцевого самоврядування, інститутів громадянського суспільства, на-
уки щодо сприяння і підтримки дитячих громадських об'єднань. Мета 
Концепції спрямована на створення умов забезпечення додаткових мо-
жливостей державної підтримки для подальшого розвитку дитячого 
громадського руху України, які сприяють соціалізації, вихованню та 
розвитку дітей.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93216  
 
Дата реєстрації авторського права  18.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Каленюк Світлана Олександрівна, Олексюк Олеся Миколаївна, Бабій 
Юлія Борисівна, Мікрюкова Катерина Олександрівна  
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Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Форми і засоби діагностики самостійної роботи із цик-
лу формування базових компетентностей студентів спеціальності 035 
Прикладна лінгвістика"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Бабій Ю. Б., Каленюк С. О., Мікрюкова К. О., Олек-

сюк О. М. Форми і засоби діагностики самостійної роботи із циклу фо-
рмування базових компетентностей студентів спеціальності 035 При-
кладна лінгвістика: навчально-методичні рекомендації / Ю. Б. Бабій, 
С. О. Каленюк, К. О. Мікрюкова, О. М. Олексюк. - Миколаїв : 2018. - 
285 с. 

 
Анотація   

У навчально-методичних рекомендаціях представлено основні форми 
та завдання самостійної роботи із базових дисциплін у процесі форму-
вання професійних компетентностей ІІ-ІІІ курсів спеціальності 035 
Прикладна лінгвістика. Завдання носить аналітичний, описовий та 
творчий характер. Видання адресовано студентам філологічних спеціа-
льностей вищих навчальних закладів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93217  
 
Дата реєстрації авторського права  18.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Каленюк Світлана Олександрівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Методичні вказівки до організації та проведення мов-
леннєвої практики"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У методичних вказівках до організації та проведення мовленнєвої 
практики студентам запропоновано теоретичну та практичну частини, 
питальники та анкети для проведення досліджень мовної ситуації міста 
Миколаєва, інформацію щодо вживання літери ґ, складні випадки пе-
рекладу. Видання адресовано викладачам, студентам філологічних 
спеціальностей вищих навчальних закладів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93218  
 
Дата реєстрації авторського права  18.10.2019  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Василькова Наталя Іванівна, Бородіна Наталя 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 "Методичні рекомендації для студентів заочної форми 
навчання філологічних факультетів педагогічних університетів та ін-
ститутів "Контрольні роботи з методики навчання української мови в 
школі"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Н. І. Василькова, Н. С. Бородіна. Контрольні роботи з 

методики навчання української мови в школі : метод. рекоменд. - Ми-
колаїв : МДУ імені В. О. Сухомлинського, 2008. - 81 с. 

 
Анотація   

Посібник містить методичні рекомендації та настанови студентам до 
виконання контрольних робіт з методики навчання української мови в 
школі, зразки варіантів контрольної роботи та списки рекомендованої 
літератури до них.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93219  
 
Дата реєстрації авторського права  18.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Василькова Наталя Іванівна, Бородіна Наталя 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)  Навчально-методичний посібник "Курсові роботи з методики навчан-
ня української мови в середніх загальноосвітніх закладах"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Посібник містить методичні рекомендації та настанови студентам з 
підготовки і написання курсової роботи з методики навчання україн-
ської мови в середніх загальноосвітніх закладах. У ньому розкрито 
значення курсової роботи з методики мови як етапу розвитку профе-
сійних умінь студентів-філологів, описано її структуру, подано зразки 
оформлення кожної із змістових частин.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93220  
 
Дата реєстрації авторського права  18.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Каленюк Світлана Олександрівна  
 



Авторське право і суміжні права. Бюлетень № 55, 2019 
 

 

455

Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Методичні вказівки до виконання самостійної роботи 
з курсу "Українська мова (за професійним спрямуванням)"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: С. О. Каленюк. Методичні вказівки до виконання са-
мостійної роботи з курсу "Українська мова (за професійним спряму-
ванням)". - Миколаїв : Миколаївський державний університет імені В. 
О. Сухомлинського, 2008. - 86 с. 

 
Анотація   

У методичних вказівках до виконання самостійної роботи з курсу 
"Українська мова (за професійним спрямуванням)" студентам запро-
поновано тематику практичних занять, рекомендовану літературу, 
ключові поняття та завдання до кожної з тем, а також рекомендації 
щодо виконання самостійної роботи.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93221  
 

Дата реєстрації авторського права  18.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Фабрика 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)  Наукова стаття "Перспективи трансформації структури української 
сім'ї в умовах глобалізації"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Фабрика А. А. Перспективи трансформації структури 
української сім'ї в умовах глобалізації // Соціальна психологія. - 2012. - 
№ 3 (53). - С. 156-166. 

 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93222  
 

Дата реєстрації авторського права  18.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Фабрика 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)  Наукова стаття "Американізація глобальної культури в контексті те-
орії міжнародних відносин"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Фабрика А. А. Американізація глобальної культури в 
контексті теорії міжнародних відносин // Вісник національного авіацій-
ного університету. Філософія. Культурологія. - 2019. - № 1 (29). - С. 150-
158. 

 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93223  
 
Дата реєстрації авторського права  18.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Фабрика 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)  Наукова стаття "Масова культура як фактор ослаблення соціогумані-
тарного потенціалу сім'ї"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Фабрика А. А. Масова культура як фактор ослаблен-

ня соціогуманітарного потенціалу сім'ї // Вісник національного авіа-
ційного університету. Філософія. Культурологія. - 2017. - № 1 (25). - С. 
127-130. 

 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93224  
 
Дата реєстрації авторського права  18.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Фабрика 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)  Наукова стаття "Можливі наслідки реалізації нового підходу до ви-
вчення циклу гуманітарних та соціально-економічних дисциплін у ви-
шах"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Фабрика А. А. Можливі наслідки реалізації нового 
підходу до вивчення циклу гуманітарних та соціально-економічних ди-
сциплін у вишах // Науковий вісник "Гілея". - 2016. - Випуск 105 (№ 2). - 
С. 304-307. 

 
Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93225  
 
Дата реєстрації авторського права  18.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Фабрика 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)  Наукова стаття "Глобалізація культури як фактор аномії"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Фабрика А. А. Глобалізація культури як фактор ано-

мії // Вісник Одеського національного університету. Серія: Соціологія і 
політичні науки. - 2012. - Том 17, випуск 2 (16). - С. 17-25. 

 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93226  
 
Дата реєстрації авторського права  18.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Канарова Ольга Вікторівна, Перегіняк Валентина 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)  Твір наукового характеру "Червона книга Мелітопольського краю. 
Збірник рідкісних представників флори та фауни Мелітопольського 
краю з формування екологічної культури у дітей старшого дошкільно-
го віку. Навчальний посібник до практичних занять для студентів спе-
ціальності "Дошкільна освіта"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93227  
 
Дата реєстрації авторського права  18.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Журавльова Ірина Вікторівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
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Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНИЙ БАЗИС УПРАВ-
ЛІННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИМ КАПІТАЛОМ НА ЗАСАДАХ ВАРТІС-
НО-ОРІЄНТОВАНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

В дослідженні розглянуто генезис теорії інтелектуального капіталу 
(ІК). Спираючись на структурно-декомпозиційний аналіз, теорії ІК та 
морфологічний аналіз автором виокремлено специфічні властивості 
ІК. Сформульовані гіпотези дослідження були доведені і дозволили зге-
нерувати положення концепції управління ІК.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93228  
 
Дата реєстрації авторського права  18.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Журавльова Ірина Вікторівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІАГНОСТУВАН-
НЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО КАПІТАЛУ МАКРОЕКОНОМІЧНОГО 
РІВНЯ"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

В дослідженні розглянуто поняття діагностики функціонування інтеле-
ктуального капіталу (ІК). Автором розроблено методичне забезпечення 
діагностики функціонування ІК на макроекономічному рівні, що 
включає визначення технологічних операцій цього процесу, осіб, які 
приймають рішення (ОПР), вхідної інформації, вихідної інформації та 
методів діагностики.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93229  
 
Дата реєстрації авторського права  18.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Василенко Олександр Гаврилович (Ярослав Вогович)  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір науково-популярного характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір науково-популярного характеру "Фор-
мула мирного співіснування людства"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Аналізуючи динаміку розвитку земної цивілізації, можна відзначити, 
що за часи її існування відбулися тисячі й тисячі війн, революцій, пе-
реворотів та терористичних актів, жертвами яких стали сотні, тисячі, а 
то й мільйони людей. Але наразі виведена математична формула і ви-
найдений ІТ спосіб забезпечення мирного співіснування людей на пла-
неті Земля.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93230  
 
Дата реєстрації авторського права  18.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Піпченко Олександр Дмитрович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Фотографічний твір, літературний письмовий твір навчального хара-
ктеру, ілюстрація, складений твір  

 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Інтерактивний навчальний посібник "Система безпечної роботи (Safe 
System of Work)"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Автором розроблений навчальний курс для моряків, що охоплює пи-
тання організації системи безпечної роботи на морських судах і об'єк-
тах і включає в себе чотири частини. До кожної частини розроблені 
оригінальні багаторівневі тестові питання. Курс призначений для дію-
чих судноводіїв, також для осіб, що навчаються в спеціалізованих мор-
ських навчальних закладах, викладачів, аудиторів та інших фахівців, 
пов'язаних з судноплавством.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93231  
 
Дата реєстрації авторського права  18.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Козлова Тамара Василівна (Василина Богданова)  
 
Повне ім'я або 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 з української мови для 4 класу загальноосвітніх 
навчальних закладів "Перекотичасові оповідки" (частини І і ІІ) до роз-
ділів "Іменник" та "Правопис Іменників" ("Перекотичасові оповідки: 
розвивальна книжка з української мови. Частини І і ІІ")  
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93232  
 

Дата реєстрації авторського права  18.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Козлова Тамара Василівна (Василина Богданова)  
 
Повне ім'я або 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 "Чудеса на колесах: розвивальна книжка з 
української мови "Текст" для 3 класу" ("Чудеса на колесах: розвива-
льна книжка з української мови")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93233  
 
Дата реєстрації авторського права  18.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Козлова Тамара Василівна (Василина Богданова)  
 
Повне ім'я або 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 з української мови для 3 класу загальноосвітніх 
навчальних закладів "Неймовірні мандри Михайлика Котенка" до 
розділу "Будова слова. Правопис" ("Неймовірні мандри Михайлика 
Котенка: розвивальна книжка з української мови")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
 

Анотація   
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93234  
 

Дата реєстрації авторського права  18.10.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Козлова Тамара Василівна (Василина Богданова)  
 

Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру  
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Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчальний посібник з української мови для 3 класу загальноосвітніх 
навчальних закладів "Молодець, Михайлику!" до розділу "Будова сло-
ва. Правопис префіксів" ("Молодець, Михайлику!: розвивальна книж-
ка з української мови")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93235  
 
Дата реєстрації авторського права  18.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Козлова Тамара Василівна (Василина Богданова)  
 
Повне ім'я або 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 з української мови для 4 класу загальноосвітніх 
навчальних закладів "Риторика, або Як Ростик Зайченко вчився гово-
рити" до розділу "Культура мовлення. Текст" ("Риторика, або Як Рос-
тик Зайченко вчився говорити: розвивальна книжка з української мо-
ви")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93236  
 
Дата реєстрації авторського права  18.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Козлова Тамара Василівна (Василина Богданова)  
 
Повне ім'я або 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 з української мови для 4 класу загальноосвітніх 
навчальних закладів "Шкільний експрес" до розділу "Синтаксис і 
пунктуація" ("Шкільний експрес: розвивальна книжка з української 
мови")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  93237  
 

Дата реєстрації авторського права  18.10.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Татьяна Романова (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 колискових "Ночка"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
 

Анотація   
Колискові для дітей від 0 до 5 років. Тиха розмова із дитиною, яка за-
синає. Про казку, гру, душу, сон.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  93238  
 

Дата реєстрації авторського права  18.10.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Козирь Олександр Григорович, Гонтовий Андрій Володимирович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 

Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір прикладного характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Опис проекту "Відповідальне суспільство"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
 

Анотація   
Суть проекту полягає в створенні неполітичного он-лайн співтоварис-
тва. Основним завданням є демократичне виховання громадян, розу-
міння, що всі перед законом рівні, поліпшення безпекової ситуації на 
дорогах і в житті.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  93239  
 

Дата реєстрації авторського права  18.10.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Полякова Ганна Геннадіївна  
 

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 "Шахові пригоди"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
 

Анотація   
До збірки малюнків увійшли 34 малюнки на тему шахів. Всі малюнки 
виконані кольоровими олівцями на папері формату А4.  
 

 



Авторське право і суміжні права. Бюлетень № 55, 2019 
 

 

463

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93240  
 
Дата реєстрації авторського права  18.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Скролік (псевдонім), Важлівцева Олександра Сергіївна  
 
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 "Набір плакатів з безпе-
ки в Інтернеті від Скролік"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93241  
 
Дата реєстрації авторського права  18.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кошовий Микола Дмитрович, Муратов Віктор Володимирович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Програма формування типових планів орто-
гонального центрального композиційного планування за допомогою 
методу жаб'ячого пошуку"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма призначена для формування типових планів ортогонального 
центрального композиційного планування. В основі роботи лежить 
аналіз варіантів побудови планів ортогонального центрального компо-
зиційного планування за допомогою методу жаб'ячого пошуку.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93242  
 
Дата реєстрації авторського права  18.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кошовий Микола Дмитрович, Муратов Віктор Володимирович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
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Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Програма формування типових планів орто-
гонального центрального композиційного планування за допомогою 
методу мавпячого пошуку"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма призначена для формування типових планів ортогонального 
центрального композиційного планування. В основі роботи лежить 
аналіз варіантів побудови планів ортогонального центрального компо-
зиційного планування за допомогою методу мавпячого пошуку.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93243  
 
Дата реєстрації авторського права  18.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кошовий Микола Дмитрович, Муратов Віктор Володимирович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Програма формування типових планів рото-
табельного центрального композиційного планування за допомогою 
методу жаб'ячого пошуку"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма призначена для формування типових планів ортогонального 
центрального композиційного планування. В основі роботи лежить 
аналіз варіантів побудови планів ортогонального центрального компо-
зиційного планування за допомогою методу жаб'ячого пошуку.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93244  
 
Дата реєстрації авторського права  18.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кошовий Микола Дмитрович, Муратов Віктор Володимирович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Програма формування типових планів рото-
табельного центрального композиційного планування за допомогою 
методу мавпячого пошуку"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма призначена для формування типових планів ортогонального 
центрального композиційного планування. В основі роботи лежить 
аналіз варіантів побудови планів ортогонального центрального компо-
зиційного планування за допомогою методу мавпячого пошуку. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93245  
 

Дата реєстрації авторського права  18.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Скоб Юрій Олексійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Комп'ютерна система "Trapezoid Integral" 
для чисельного інтегрування функції однієї змінної методом трапецій" 
("ТІ")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
 

Анотація   
Програмний продукт ТІ призначений для пошуку площі криволінійної 
трапеції, яка обмежена кривою лінією функції однієї змінної f(x). Для 
розрахунку використано чисельне інтегрування методом трапецій. Ре-
зультати обчислення можна використати під час математичного моде-
лювання фізичних процесів. Продукт розроблено мовою високого рівня 
Visual C#.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93246  
 
Дата реєстрації авторського права  18.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Веснін Володимир Вікторович, Веснін Артур Вікторович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір науково-практичного характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Літературний письмовий твір "Методическое пособие Центр Здоровья, 

Красоты и Успеха "The Vesnina Group" Кинезиотейпирование. Базо-
вый курс"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У творі детально описано і показано, які існують види і функції тейпу-
вання, показання та протипоказання, методи накладення і зняття тей-
пів, а також наведені практичні рекомендації з тестування і накладен-
ня тейпів на певні зони тіла людини.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  93247  
 

Дата реєстрації авторського права  18.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Скачкова Наталія Володимирівна  
 
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 "ВидеоКурс з харчової безпеки "И ежу понятный НАССР"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  93248  
 

Дата реєстрації авторського права  18.10.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Чекаленко Людмила Дмитрівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 

Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Книга "Діловий протокол та етикет. Історія та сучасність"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Чекаленко Л. Д. Діловий протокол та етикет: історія 
та сучасність: навчальний посібник. Методичні матеріали. КНУ імені 
Тараса Шевченка, ДУ "Інститут всесвітньої історії НАН України". - 
Київ : "LAT&K", 2019. - 75 с. 

 

Анотація   
У навчальному посібнику авторка розкриває основні складові ділово-
го/дипломатичного протоколу та етикету, які запроваджено у всьому 
світі і, зокрема, в Україні.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93249  
 

Дата реєстрації авторського права  18.10.2019  
 
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 "Пісня водія"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93250  
 

Дата реєстрації авторського права  18.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Коверзнев Вадим 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 "КОНКУРЕНТНЕ ПРАВО"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Коверзнев В. О. Конкурентне право : навч. посіб. – 
Ніжин : ФОП Лук'яненко В. В. ТПК "Орхідея", 2014. - 240 с.  

 
Анотація   

Викладено основні етапи становлення та загальні засади конкурентно-
го права, правові способи захисту економічної конкуренції та регулю-
вання діяльності природних монополій, завдання органів Антимонопо-
льного комітету України та їх посадових осіб.   
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93251  
 

Дата реєстрації авторського права  18.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Коверзнев Вадим 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 "ГОСПОДАРСЬКО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОО-
ПЕРАЦІЇ В УКРАЇНІ"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Коверзнев В. О. Господарсько-правове забезпечення 
кооперації в Україні : монографія / В. О. Коверзнев. - Чернігів : НАН 
України, Інститут економіко-правових досліджень, 2017. - 384 с. 

 
Анотація   

Здійснено комплексне дослідження кооперації як соціально-
економічного явища через призму науки господарського права. Роз-
глянуто теоретичні та методологічні основи формування кооператив-
ного законодавства, теоретико-правові засади господарської діяльності 
і кооперативних організацій в Україні.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93252  
 

Дата реєстрації авторського права  18.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Омельченко Еліна Михайлівна  
 
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 "Вплив активної розумової діяльності на тривалість життя (на 
прикладі нобелівських лауреатів)"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Омельченко Е. М. Вплив активної розумової діяльно-
сті на тривалість життя (на прикладі нобелівських лауреатів) / Актуа-
льні проблеми акушерства і гінекології, клінічної імунології та медич-
ної генетики. - 2009. - Вип. 16. - С. 312-316. 

 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93253  
 

Дата реєстрації авторського права  18.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Карамзіна Людмила Антонівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Тези "Слухоречевая сенсорика: от аудирования к артикулированию 
через когницию"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Карамзіна Л. А. Слухоречевая сенсорика: от аудиро-
вания к артикулированию через когницию / Актуальные вопросы фи-
зиологии. - 2019. - С. 143-146. 

 

Анотація   
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93254  
 

Дата реєстрації авторського права  18.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Тимченко Юрій 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)  Художньо-графічний твір "Ескіз пляшки для розробки промислового 
зразка"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93255  
 

Дата реєстрації авторського права  18.10.2019  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лежнюк Петро Дем'янович, Рубаненко Олександр Євгенійович, Гунь-
ко Ірина Олександрівна, Рубаненко Олена Олександрівна (Rubanenko 
Olena)  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Sectioning in the electric distribution systems 
with DER"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма призначена для вибору місця секціонування електричної ме-
режі, в якій експлуатуються електричні станції, що працюють на від-
новлювальних джерелах енергії.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93256  
 

Дата реєстрації авторського права  18.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Архипова Світлана Петрівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчальний посібник "Основи соціально-педагогічних досліджень"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Архипова С. П. Основи соціально-педагогічних дослі-
джень : Навчальний посібник / Автор-укладач С. П. Архипова. - Чер-
каси : Вид. від. ЧНУ імені Богдана Хмельницького, 2011. - 240 с. 

 
Анотація   

У навчальному посібнику розглянуто загальну характеристику соціа-
льно-педагогічних досліджень, а також методи одержання, опрацюван-
ня та аналізу інформації у структурі соціально-педагогічного дослі-
дження.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93257  
 

Дата реєстрації авторського права  18.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гнатишин Любов Йосипівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір (поезія), складений твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка поезій "Нескінченне колесо життя"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Збірка віршів - це третя поетична збірка Любові Гнатишин. Поезія ду-
ші і серця, яка надихає... Поетеса розкриває багатогранність земного 
життя та свою любов і віру у Бога, дарує читачам світло й любов.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93258  
 
Дата реєстрації авторського права  18.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Архипова Світлана Петрівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчальний посібник "Основи акмеології"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Архипова С. П. Основи акмеології : Навчальний посі-
бник. - 2-ге вид. випр. та доп. / Автор-укладач С. П. Архипова - Черкаси : 
Вид. від. ЧНУ імені Богдана Хмельницького, 2009. - 128 с. 

 
Анотація   

У посібнику розкривається сутність акмеології як міждисциплінарної 
галузі знань у системі наук про людину; закономірності і етапи змін 
зрілої особистості впродовж акме-періоду її життя; шляхи актуалізації 
особистості, проблеми глобальної зрілості.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93259  
 
Дата реєстрації авторського права  18.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Євченко Ірина Миколаївна, Маслюк Андрій Миколайович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчальний посібник "Історія психології: філософський період"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Євченко І. М., Маслюк А. М. Історія психології: філо-

софський період / І. М. Євченко, А. М. Маслюк. - Кам'янець-
Подільський : Друкарня "Рута", 2018. - 252 с. 

 
Анотація   

Навчальний посібник розрахований в першу чергу на студентів психо-
логічних факультетів, які починають свій шлях підкорення психологі-
чного Олімпу.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93260  
 

Дата реєстрації авторського права  18.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Рибалко Ольга Олексіївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Таблиці множення і ділення"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93261  
 

Дата реєстрації авторського права  18.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Рибалко Ольга Олексіївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Нумерація чисел"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93262  
 
Дата реєстрації авторського права  18.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Замрій Віктор 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)  Опис проекту "Школа туризма PROТУРАГЕНТ" ("Школа тураген-
та")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Цей твір для тих, хто хоче змінити своє життя на краще. А саме: подо-
рожувати, розвиватися і заробляти гроші. Унікальність нашого підходу 
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в тому, що у вас буде можливість пройти практику за кордоном, отри-
мати досвід в найбільших туроператорів України, працевлаштуватися і 
під час навчання вже заробляти гроші.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93263  
 
Дата реєстрації авторського права  18.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ліщук Дмитро Григорович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір практичного характеру, ілюстрація, 
складений твір  

 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Опис з ілюстраціями "Автомобіль-мангал "Гріль-Мобіль" (Grill 
Mobile)" ("Гріль-Мобіль" (Grill Mobile)")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Автомобіль, що обладнаний адаптованою під його конструкцію повер-
хнею для смаження. Поверхня для смаження працює на вугіллі, елект-
риці або газі, для приготування різноманітних страв на мангалі.    
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93264  
 

Дата реєстрації авторського права  18.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Головащенко Роман 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)  Опис з фотографій "RG Box&Fit by R.Golovashchenko" (авторська ме-
тодика покращення гормонально-емоційного фону і якості життя)" 
("RG Box&Fit")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Ця програма надасть необхідне емоційне та гормональне розвантажен-
ня організму, підвищить стійкість до стресових ситуацій. Надасть мож-
ливість бути переможцем в різних ситуаціях від самооборони до веден-
ня бізнес-переговорів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93265  
 

Дата реєстрації авторського права  18.10.2019  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  KIRA MAZUR (псевдонім)  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Твоя"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93266  
 
Дата реєстрації авторського права  18.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  KIRA MAZUR (псевдонім)  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Вікна"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93267  
 

Дата реєстрації авторського права  18.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Коновальчук Вікторія Володимирівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "A-pulse"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма призначена для ведення обліку праці одної чи кількох сто-
матологічних клінік.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93268  
 

Дата реєстрації авторського права  18.10.2019  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Суліма Яніна Геннадіївна, Кондратьєва Марина Юріївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Кіносценарій "Все, ніщо та дещо ще"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93269  
 
Дата реєстрації авторського права  18.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Белей Орест Любомирович, Лазоришин Петро Петрович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Музичний твір з текстом "Вікторія"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93270  
 

Дата реєстрації авторського права  18.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Тимощенко Вікторія Вікторівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, ілюстрація  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Робочий зошит з предмету "Будова та ремонт рухомо-
го складу" для уроків теоретичного та виробничого навчання з профе-
сії "Слюсар з ремонту рухомого складу"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Даний твір стане в нагоді як викладачам професійно-теоретичної під-
готовки, так і майстрам виробничого навчання за професією, адже го-
ловне його призначення - оптимізувати самостійну роботу учнів на 
уроці.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93271  
 

Дата реєстрації авторського права  18.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Габрошвілі Сергій Гурамович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Процеси спалювання: як позбавитися від шкідливих 
викидів"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

В роботі викладені аналітичні матеріали з питань процесів спалювання 
з пропозиціями позбавлення від шкідливих викидів у цих процесах.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93272  
 

Дата реєстрації авторського права  18.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Клімова Лариса 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 "Оригінал-макет обкладинки експериментального по-
сібника-журналу. 3 клас. № 4"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93273  
 
Дата реєстрації авторського права  18.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Івіцький Ігор Ігорович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Навчальний курс "Інтернет-маркетинг у фармацев-
тиці"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Твір присвячено питанням стратегії інтернет-маркетингу для фарма-
цевтичних компаній. Охоплює широкий спектр інструментів та засобів 
просування препаратів у мережі Інтернет. Буде корисним спеціалістам 
з маркетингу, бренд-менеджерам та іншим спеціалістам фармацевтич-
них компаній.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93274  
 
Дата реєстрації авторського права  18.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Винничук Юрій Павлович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний сценарій повнометражного фільму "Діви ночі"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Фільм - екранізація одного з найвідоміших бестселерів української лі-
тератури. Розквіт брежнєвського застою кінця 70-х років, асоціальний 
головний герой, повії, сутенери, алкоголіки, поетизація суспільного 
дна, мова, звільнена від штампів, відчуття якоїсь безмежної внутрі-
шньої свободи і, звісно ж, колоритний Львів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93275  
 
Дата реєстрації авторського права  18.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Положій Євген 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 сценарій повнометражного фільму "Кордон"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Коли троє добровольців потрапляють в оточення російських військ, що 
вторглися в Україну, їм потрібно не тільки вижити самим і врятувати 
життя цивільним та своїм пораненим товаришам, а й залишатися лю-
дьми серед крові та жахів цієї несподіваної війни.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93276  
 
Дата реєстрації авторського права  18.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Жабєєв Володимир Павлович, Жабєєв Георгій Володимирович, Жабє-
єв 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 "Варіанти структур щоденника учня, які 
сприяють підвищенню рівня об'єктивності оцінки навчально-виховних 
досягнень учня, формуванню у нього потреби самооцінки й самопі-
знання та розвитку його здібності до научуваності"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Заповнення сторінки щоденника може здійснюватися за двома алгори-
тмами: традиційно, тобто навчання та виховання 5-6 днів на тиждень; 
завдання додому на вихідні заборонені; оцінювання на розгляд викла-
дача; за шаблонами ЩУ-ІКП, за результатами рішення педради бать-
ківського комітету.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93277  
 
Дата реєстрації авторського права  18.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Хабутдінов Арсеній Романович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Математичні моделі для аналізу операторно-
інтерфейсної складності траєкторних елементів і ділянок руху КТЗ"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

На основі формули ентропії, яка використовується в технічній кіберне-
тиці, представлено математичні моделі для аналізу операторно-
інтерфейсної складності траєкторних елементів і ділянок руху КТЗ.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93278  
 

Дата реєстрації авторського права  18.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Хабутдінов Арсеній Романович  
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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 "Терміни та поняття процесу алгоритмічного керуван-
ня автомобілем"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Представлено терміни та поняття процесу алгоритмічного керування 
автомобілем, який забезпечує комплексне підвищення траєкторної без-
пеки, продуктивності та енергоефективності автотранспортних опера-
цій.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93279  
 

Дата реєстрації авторського права  18.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Хабутдінов Арсеній Романович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Алгоритми ситуаційного і ризико-регулятивного ке-
рування автомобілем для комплексного підвищення безпеки та енерго-
ефективності його руху"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Представлено алгоритми та математичні моделі ситуаційного і ризико-
регулятивного керування автомобілем для комплексного підвищення 
безпеки та енергоефективності його руху. Вони забезпечують комплек-
сне підвищення безпеки, продуктивності та енергоефективності авто-
транспортних операцій.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93280  
 
Дата реєстрації авторського права  21.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бондарчук Віталій Вікторович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Наукова стаття "Деякі питання призначення покарання за злочин, пе-
редбачений ст. 205 КК України"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У статті досліджено покарання за злочин, передбачений ст. 205 КК 
України, види покарання та проблеми його застосування.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93281  
 

Дата реєстрації авторського права  21.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бондарчук Віталій Вікторович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Монографія "Кримінальна відповідальність за фіктивне підприємниц-
тво (ст. 205 КК України)"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Монографію присвячено комплексному дослідженню соціальної обу-
мовленості криміналізації фіктивного підприємництва, об'єктивних і 
суб'єктивних ознак юридичного складу цього злочину та покарання за 
його вчинення.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93282  
 

Дата реєстрації авторського права  21.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бондарчук Віталій Вікторович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Наукова стаття "Юридичні ознаки об'єктивної сторони злочину, пе-
редбаченого ст. 205 КК України, потребують сучасного кримінально-
правового визначення" 

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У статті досліджено аналіз об'єктивної сторони складу злочину, перед-
баченого ст. 205 КК України, її суттєвих юридичних ознак.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93283  
 

Дата реєстрації авторського права  21.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бондарчук Віталій 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 "Суб'єктивна сторона складів фіктивного підприєм-
ництва: кримінально-правові аспекти"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У статті досліджено аналіз суб'єктивної сторони складу злочину, перед-
баченого статтею 205 КК України, її істотні юридичні ознаки.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93284  
 
Дата реєстрації авторського права  21.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Полубок Андрій Павлович  
 
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 "Годинник настінний "Весна, пробужде-
ние"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93285  
 
Дата реєстрації авторського права  21.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Пилипчук Оксана Дмитрівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Дисертація "Художньо-декоративні форми як інстру-
мент гармонізації колористики інтер'єрного середовища"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Дисертаційну роботу присвячено розробці інструментальних алгорит-
мів гармонізації художньо-декоративними формами колористики ін-
тер'єрного середовища.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93286  
 

Дата реєстрації авторського права  21.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  KiRA MAZUR (псевдонім)  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Танцюй"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93287  
 

Дата реєстрації авторського права  21.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  KiRA MAZUR (псевдонім)  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Жива"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93288  
 

Дата реєстрації авторського права  21.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  KiRA MAZUR (псевдонім)  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Для тебе"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93289  
 

Дата реєстрації авторського права  21.10.2019  
 



Авторське право і суміжні права. Бюлетень № 55, 2019 
 

 

482

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Міхєєва Галина Вікторівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір образотворчого мистецтва "ITALIKA"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93290  
 

Дата реєстрації авторського права  21.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шпаковський Микола 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 твір "Художественная концепция подачи горячих и хо-
лодных напитков"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93291  
 

Дата реєстрації авторського права  21.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Терзі Богдан 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 "Опис шоу "SLAP BATTLE"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Перший міжнародний турнір по ляпасах.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93292  
 

Дата реєстрації авторського права  21.10.2019  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бабіч Оксана Миколаївна, Попов Нікіта Вікторович, Гальчук Андрій 
Олександрович, Матвієнко 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)  Наукова стаття "Особливості використання емоційних висловів у ма-
теріалах ЗМІ та розробка способу їх оцінювання"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Представлено метод вимірювання інтенсивності емоційної забарвлено-
сті та інформаційного впливу окремого повідомлення ЗМІ та всього 
масиву новин, що опрацьовується за визначеними кількісними і якіс-
ними показниками.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93293  
 

Дата реєстрації авторського права  21.10.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Андрій Тітов (псевдонім)  
 

Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір без тексту  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка музичних творів без тексту "Песни на стихи С. Есенина"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
 

Анотація   
Збірка пісень на наступні вірші відомого російського поета срібного ві-
ку С. Єсеніна: "Даль подернулась туманом...", "День ушел, убавилась 
черта...", "Узоры ("Девушка в светлице вышивает ткани...")", "Гаснут 
красные крылья заката...", "Годы молодые с забубенной славой...", "Я 
иду долиной. На затылке кепи...", "Я по первому снегу бреду...", "Я по-
кинул родимый дом...", "Какая ночь! Я не могу...", "Пасхальный бла-
говест ("Колокол дремавший...")", "Колокольчик среброзвонный...", 
"Край ты мой заброшенный...", "Месяц рогом облако бодает...", "Не 
гляди на меня с упреком...", "Отвори мне, страж заоблачный...", "По 
селу тропинкой кривенькой...", "Прячет месяц за овинами...", "Про-
плясал, проплакал дождь весенний...", "Пускай ты выпита другим...", 
"Там, где вечно дремлет тайна...", "Тебе одной плету венок...", "Темна 
ноченька, не спится...", "Ты меня не любишь, не жалеешь...", "Устал я 
жить в родном краю...", "В Хороссане есть такие двери...", "В том 
краю, где желтая крапива...", "Вот оно, глупое счастье...", "Выткался 
на озере алый свет зари...", "За горами, за желтыми долами...", "Запели 
тесаные дроги...", "Зеленая прическа...".   
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93294  
 

Дата реєстрації авторського права  21.10.2019  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  VASILY TRETIAKOV PROJECT (псевдонім)  
 
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 без тексту "Storm"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93295  
 
Дата реєстрації авторського права  21.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Федоренко 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)  Стаття "Порівняльна оцінка транспортної енергоефективності авто-
бусів та електробусів"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Представлено багатоваріантний аналіз впливу різних факторів на ве-
личини показників автобусів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93296  
 

Дата реєстрації авторського права  21.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Каширцев Руслан Геннадійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Складений твір, музичний твір без тексту  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Складений твір "Cоncerto f-moll у бароковому стилі для кларнета та 
струнного оркестру"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Музична композиція у трьох частинах присвячена пам'яті Євгена Бобро-
ва. Твір пропонується викладачам музичних училищ, коледжів та музич-
них ВНЗ як педагогічний репертуар для розширення виконавських мож- 
 



Авторське право і суміжні права. Бюлетень № 55, 2019 
 

 

485

ливостей музикантів-кларнетистів. Також, твір може бути цікавий для 
публічного виконання у концертних програмах.   
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93297  
 

Дата реєстрації авторського права  21.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Коропенко Сергій Миколайович (Сергей Короп)  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, створений для телебачення  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір "Сценарий 4-серийного телевизионного 
сериала "Охота за силой"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93298  
 
Дата реєстрації авторського права  21.10.2019  
 
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  Складений твір, твір образотворчого мистецтва  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка творів образотворчого мистецтва "Багатошарова мапа світу"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Збірка творів образотворчого мистецтва "Багатошарова мапа світу", 
на яких відображена географічна мапа світу, виконана оригінальним 
чином та незвичайним способом.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93299  
 
Дата реєстрації авторського права  21.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Плющ Юрій Миколайович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
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Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір "Жизнь в земном теле"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Історія життя Сая, гравця го, який жив в середньовічній Японії.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93300  
 

Дата реєстрації авторського права  21.10.2019  
 
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  Літературний письмовий твір науково-практичного характеру, літера-
турний письмовий твір навчального характеру, ілюстрація  

 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір науково-навчального характеру "Методичні рекомендації "Рено-
вація інтер'єрів"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Твір містить необхідні теоретичні та практичні знання з дисципліни 
"Реновація інтер'єрів та реставрація меблів", що забезпечує фахову 
підготовку студентів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93301  
 
Дата реєстрації авторського права  21.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Демченко Данііл Борисович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  База даних  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  База даних "Програмний комплекс "Система управління і розподілу 
послуг та інформації"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93302  
 
Дата реєстрації авторського права  21.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Самчинська Ярослава Борисівна  
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Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Наукова стаття "Organizational and Methodological Support for 
Evaluation of Companies' IT-Processes"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
 

Анотація   
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93303  
 

Дата реєстрації авторського права  21.10.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Самчинська Ярослава Борисівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Наукова стаття "Управління інформаційними технологіями - критич-
ний бізнес-процес компаній"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У статті розглянуто особливості управління інформаційними техноло-
гіями як одного з критичних бізнес-процесів компаній, що має значний 
вплив на ефективність їх функціонування й досягнення успіху (на при-
кладі страхових компаній).  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93304  
 

Дата реєстрації авторського права  21.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шугаєв Євгеній Олександрович, Сіверчук Михайло Станіславович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва, складений твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка графічних зображень "Равлик Боб-2"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 

Анотація   
Збірка складається з 10-ти стилізованих графічних зображень у вигляді 
равликів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93305  
 

Дата реєстрації авторського права  21.10.2019  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ковальова Олена Володимирівна, Корнієнко Максим Вікторович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературно-письмовий твір навчального характеру "Методичні ре-
комендації з питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок і 
чоловіків для працівників органів державної влади та місцевого само-
врядування"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Методичні рекомендації мають за основу вимоги Закону України "Про 
забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків" та містять 
коментарі щодо їх практичного впровадження. Дане видання не є ви-
черпним та містить ключові аспекти розуміння впровадження прин-
ципу рівних прав та можливостей жінок і чоловіків та протидії насиль-
ству за ознакою статі в діяльності органів влади та місцевого самовря-
дування.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93306  
 

Дата реєстрації авторського права  21.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ковальова Олена Володимирівна, Берендєєва Анастасія Ігорівна, Кор-
нієнко Максим Вікторович  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературно-письмовий твір навчального характеру "Що таке ґендер? 
Брошура для населення"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Методичні рекомендації для населення, які розкривають питання: що 
таке "ґендер". Дається визначення стереотипу з наведенням прикладів. 
Роз'яснюється, чому негативні стереотипи заважають жити. Визнача-
ється, які існують ґендерні стереотипи. Піднімається проблема ґендер-
ної нерівності в Україні, яка існує сьогодні, і вона вельми серйозна та 
має безпосереднє практичне значення.   
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93307  
 

Дата реєстрації авторського права  22.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бухтіяров Юрій Вікторович, Бельчич Станіслав Всеволодович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
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Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Модуль розшуку транспортних засобів, номе-
рні знаки яких знаходяться в реєстрах розшуку"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Модуль розшуку транпортних засобів отримує від спеціалізованого 
програмного забезпечення розпізнані номерні знаки ТЗ, здійснює порі-
вняння з номерними знаками, що знаходяться в реєстрах розшуку. У 
разі збігу формується інформаційний пакет типу "Розшук" для переда-
чі його до зовнішніх систем розшуку.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93308  
 
Дата реєстрації авторського права  22.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Тимошенко Олексій Анатолійович  
 
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 програмного забезпечення моніторингу та управління кейсами 
у справах інтелектуальної власності "Патентний монітор"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Pat-roll.com - онлайн-платформа для введення РМТ-заявок в націона-
льну та регіональну фазу і валідації європейських патентів. 
Annuity.iprgroup.info (global) - онлайн-сервіс для підтримки патентів в 
силі.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93309  
 
Дата реєстрації авторського права  22.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Заболотний Максим 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)  Кіносценарій "Без проблем"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93310  
 

Дата реєстрації авторського права  22.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Селюх Руслан Анатолійович, Федорин Дмитро Ярославович, Сажок 
Микола Миколайович  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма перетворення мовлення на текст "Фонотекст"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Комп'ютерна програма створена в архітектурі клієнт-сервер і здійснює 
перетворення мовленнєвого сигналу на текст.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93311  
 
Дата реєстрації авторського права  22.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ємець Святослав 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)  Літературний твір "Египетская Легенда Коровхатеп" ("Египетская 
Легенда")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93312  
 
Дата реєстрації авторського права  22.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ромашко Сергій Андрійович, Ромашко Світлана Миколаївна, Смелов-
ський Олександр 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 "Опис проекту "Exchange, Play, Improve 
Yourself" ("Epiy")  
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93313  
 

Дата реєстрації авторського права  22.10.2019  
 
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 науково-освітнього характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір науково-освітнього характеру "Методи-
чні вказівки до виконання розрахунково-графічних робіт з дисципліни 
"Наукова організація та нормування праці" для студентів заочної фо-
рми здобуття освіти за спеціальністю 073 "Менеджмент" перший (ба-
калаврський) рівень"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93314  
 

Дата реєстрації авторського права  22.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ложачевська Олена Михайлівна, Железняк Катерина Леонідівна, Іг-
натюк Вікторія Василівна, 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  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір "Методичні вказівки до проведення 
практичних занять та самостійної роботи з дисципліни "МАРКЕ-
ТИНГ" для студентів денної форми навчання за спеціальностями 051 
"Економіка" 071 "Облік і оподаткування" 072 "Фінанси, банківська 
справа та страхування" перший (бакалаврський) рівень"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Методичні вказівки містять короткий зміст класичних інструментів 
маркетингу, які пройшли випробування часом, та рекомендації до про-
ведення практичних занять.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93315  
 
Дата реєстрації авторського права  22.10.2019  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ложачевська Олена Михайлівна, Сніжко Лариса Леонідівна, Литвиш-
ко Лілія Олександрівна, Ігнатюк Вікторія Василівна  

 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Національний транспортний університет 
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір "Методичні вказівки до проведення 
практичних занять та самостійної роботи з дисципліни "ТЕОРІЯ ОР-
ГАНІЗАЦІЇ" для студентів денної форми навчання за спеціальністю 
073 "Менеджмент" перший (бакалаврський) рівень"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Методичні вказівки містять короткий зміст теоретичних основ теорії 
організацій та рекомендації до проведення практичних занять.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93316  
 
Дата реєстрації авторського права  22.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бакалінський Олександр Вікторович, Ільченко Вікторія Юліанівна, 
Артемчук Валентина Олександрівна, 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 наукового характеру "Методичні вказі-
вки до виконання розрахунково-графічних робіт з дисципліни "Марке-
тинг" для студентів спеціальності 073 "Менеджмент" усіх форм на-
вчання"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Розроблені методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної 
роботи з дисципліни "Маркетинг".  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93317  
 
Дата реєстрації авторського права  22.10.2019  
 
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 науково-освітнього характеру  
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Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір науково-освітнього характеру "Методи-
чні вказівки до виконання розрахунково-графічних робіт з дисципліни 
"Наукова організація та нормування праці" для студентів денної фор-
ми навчання за спеціальністю 073 "Менеджмент" перший (бакалавр-
ський) рівень"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Містять зміст та рекомендації щодо виконання розрахунково-
графічних робіт для студентів денної форми навчання за спеціальністю 
073 "Менеджмент".  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93318  
 
Дата реєстрації авторського права  22.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ложачевська Олена Михайлівна, Сніжко Лариса Леонідівна, Литвиш-
ко Лілія Олександрівна, Ігнатюк Вікторія Василівна  

 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Національний транспортний університет 
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір "Методичні вказівки і завдання до кон-
трольної та самостійної роботи дисципліни "ТЕОРІЯ ОРГАНІЗАЦІЇ" 
для студентів заочної форми навчання за спеціальністю 073 "Менедж-
мент" перший (бакалаврський) рівень"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Містять короткий зміст викладеного лекційного матеріалу з акцентом 
на важливі аспекти та завдання до контрольної та самостійної роботи.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93319  
 
Дата реєстрації авторського права  22.10.2019  
 
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  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір наукового характеру "Читання і дета-
лювання складального креслення. Методичні вказівки для виконання 
розрахунково-графічної роботи з навчальної дисципліни "Нарисна 
геометрія та інженерна графіка"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У творі наведені матеріали, що є необхідними для самостійного ви-
вчення курсу дисципліни та виконання розрахунково-графічних робіт 
студентами з дисципліни "Нарисна геометрія та інженерна графіка".  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93320  
 
Дата реєстрації авторського права  22.10.2019  
 
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  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір наукового характеру "Нарисна геомет-
рія та інженерна графіка. Методичні вказівки до самостійної роботи 
студентів заочної форми навчання"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У творі наведені матеріали, що є необхідними для самостійного ви-
вчення курсу дисципліни та виконання розрахунково-графічних робіт 
студентами заочної форми навчання за спеціальностями "Судноводін-
ня" та "Експлуатація енергетичних установок" Одеської національної 
морської академії.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93321  
 
Дата реєстрації авторського права  22.10.2019  
 
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  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчальний посібник "Нарисна геометрія та інженерна графіка. Час-
тина І"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У посібнику подано теоретичні відомості з тематики курсу геометрич-
них креслень та нарисної геометрії, запропоновані запитання та за-
вдання для самоперевірки знань, наведена методика розв'язування за- 
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дач, які допоможуть курсантам (студентам) навчатися самостійно роз-
в'язувати типові задачі та виконувати розрахунково-графічні роботи.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93322  
 
Дата реєстрації авторського права  22.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Солдатєнко Ольга Василівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Стаття "Концептуальні засади школи особистісного зростання: від 
творчої самореалізації до особистісного становлення (пошуки та перс-
пективи)"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Твір присвячено пошуку концептуальних засад моделювання Школи 
особистісного зростання щодо перспектив становлення життєвокомпе-
тентнісної особистості, яка готова до самовдосконалення й навчання 
впродовж життя.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93323  
 

Дата реєстрації авторського права  22.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бабенко Оксана Миколаївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний твір "Психологічна гра Інсайт" ("Інсайт")  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93324  
 
Дата реєстрації авторського права  22.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бабенко Оксана Миколаївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
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Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, складений твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний твір "Психологическая игра "Счастье есть" ("Счастье 
есть")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93325  
 
Дата реєстрації авторського права  22.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Скролік (псевдонім)  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, ілюстрація, складений твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературно-письмовий твір з ілюстраціями "Набір карток 
"SOUVENIRKO"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Складається зі 101 картки. Зміст карток представлений 100 темами для 
проведення підсумків року, що пройшов. Наприклад, "Досягнення ро-
ку", "Подарунок року", "Подія року" тощо.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93326  
 
Дата реєстрації авторського права  22.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Скролік (псевдонім), Петушинська Анна Валеріївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, ілюстрація, складений твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературно-письмовий твір з ілюстраціями "Набір карток "Всесвіт 
можливостей"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Складається з карток з ілюстраціями щоденних життєвих ситуацій, по-
в'язаних з використанням Інтернету та цифрових технологій. Зміст 
ілюстрацій не має однозначного тлумачення.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93327  
 

Дата реєстрації авторського права  22.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Скролік (псевдонім), Петушинська Анна Валеріївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, ілюстрація, складений твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературно-письмовий твір з ілюстраціями "Набір карток "Старт"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Складається з 45 карток. Зміст ілюстрацій представлений п'ятьма те-
мами зображень. Використання набору створює простір для індивідуа-
льної рефлексії, зворотнього зв'язку та відкритого діалогу в групі, ви-
рішує питання формування малих груп різними способами.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93328  
 

Дата реєстрації авторського права  23.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Вашуленко Микола Самійлович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Рукопис навчально-методичного посібника "Нова українська школа: 
методика навчання інтегрованого курсу "Українська мова" у 1-2 кла-
сах закладів загальної середньої освіти на засадах компетентнісного 
підходу"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У методичному посібнику викладено теоретичні засади структури, змі-
сту і методики навчання української мови в 1-2 класах згідно із Конце-
пцією Нової української школи та подано методичні рекомендації, спи-
раючись на нові підручники.   
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93329  
 
Дата реєстрації авторського права  23.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Фітісов Андрій Анатолійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
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Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Комплексна програма психосоціальної реабілітації 
осіб з хімічною і нехімічною залежністю"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Описані способи та методи психосоціальної реабілітації осіб, залежних 
від психоактивних речовин, шляхом надання комплексних соціально-
реабілітаційних та інших послуг, постреабілітаційна підтримка осіб, 
залежних від психоактивних речовин, з відновленням психосоціальної, 
фізичної та морально-етичної складової, а також профілактична робота.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93330  
 
Дата реєстрації авторського права  23.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Хлєбнікова Таліна Миколаївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Книга "Освітні технології (в схемах та таблицях): навчально-
методичний посібник для студентів зі спеціальності 073 "Менеджмент"  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У творі представлено програму навчальної дисципліни, опорні конспе-
кти лекцій, методичні рекомендації з підготовки до семінарських і 
практичних занять, зразки тестового контролю, питання до іспиту.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93331  
 
Дата реєстрації авторського права  23.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Хлєбнікова Таліна Миколаївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Книга "Управління навчальною діяльністю"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У книзі розкрито теоретичні засади управління навчальним процесом у 
закладі загальної середньої освіти та подано приклади методики, зок-
рема алгоритм оцінювання педагогічної діяльності вчителів, освітньо-
го процесу, кваліметричні моделі оцінки розвитку професійної компе-
тентності вчителя, схеми аналізу уроку.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93332  
 

Дата реєстрації авторського права  23.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гречаник Олена Євгенівна, Григораш Віктор Валентинович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Книга "Формування акмеологічної компетентності вчителя в системі 
післядипломної освіти"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У монографії представлено теоретико-практичні засади формування 
акмеологічної компетентності вчителя в системі післядипломної осві-
ти, визначено її сутність, структуру, критерії сформованості, педагогіч-
ні умови формування; запропоновано методики визначення рівня сфо-
рмованості, методи й засоби формування.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93333  
 
Дата реєстрації авторського права  23.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гречаник Олена 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)  Книга "Управління виховною роботою в школі"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У книзі представлено теоретико-практичні засади організації виховно-
го процесу й управління ним в закладі загальної середньої освіти, ре-
комендації зі створення й розвитку виховних систем, упровадження 
виховних технологій у практику роботи школи.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93334  
 
Дата реєстрації авторського права  23.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Черновол-Ткаченко Раїса Іванівна, Григораш Віктор Валентинович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Книга "Нарада як інструмент управлінської діяльності сучасного ме-
неджера освіти"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У книзі описано нараду як найпопулярніший метод і засіб управлінсь-
кої діяльності, визначено види нарад, особливості їх проведення, техно-
логію підготовки й вимоги до проведення, запропоновано тематику на-
рад при директорові.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93335  
 
Дата реєстрації авторського права  23.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мармаза Олександра Іванівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Книга "Інноваційні підходи до управління навчальним закладом"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Містить матеріали, які розкривають наукові засади управління сучас-
ним закладом освіти, вказують на шляхи на напрями оновлення 
управлінської діяльності. Вони будуть корисними для студентів мене-
джерських спеціальностей, практикуючих керівників навчальних за-
кладів, працівників системи підвищення кваліфікації керівних кадрів 
освіти.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93336  
 
Дата реєстрації авторського права  23.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мармаза Олександра 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)  Книга "Менеджмент освітньої організації"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Містить матеріали, які розкривають зміст навчальної дисципліни "Те-
оретичні основи менеджменту та управління навчальним закладом". 
Висвітлено теоретичні та методичні підходи до менеджменту та управ-
ління закладами освіти.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93337  
 
Дата реєстрації авторського права  23.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мармаза Олександра Іванівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Книга "Основи теорії менеджменту"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Містить матеріали, які розкривають зміст навчальної дисципліни. Ви-
світлено теоретичні та методичні підходи до управління; описано до-
свід відомих успішних керівників світового рівня. Представлено зразки 
контрольних питань, тестів, завдання для самоконтролю.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93338  
 
Дата реєстрації авторського права  23.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мармаза Олександра Іванівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Книга "Менеджмент в освіті: дорожня карта керівника"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Містить матеріали, які розкривають еволюцію менеджменту, теорети-
чні підходи до управління в освіті, вказують на шляхи та засоби удо-
сконалення управлінської діяльності керівника закладу.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93339  
 
Дата реєстрації авторського права  23.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мармаза Олександра Іванівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Книга "Інноваційний менеджмент"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Містить матеріали, які розкривають наукові засади управління розви-
тком закладу освіти, інноваційними процесами, вказують на засоби 
оновлення управлінської діяльності на засадах інноватики.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  93340  
 

Дата реєстрації авторського права  23.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Рибалко Людмила Сергіївна, Черновол-Ткаченко Раїса Іванівна, 

Твердохліб Ганна Віталіївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Книга "Професійна самореалізація педагогів: іншомовне освітнє сере-

довище; технологія самореалізації вчителів іноземної мови"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 

Анотація   
У монографії розкрито сутність, зміст та етапи професійної самореалі-
зації вчителів. Особливої уваги надано технології професійної самореа-
лізації вчителів іноземних мов за умов іншомовного освітнього середо-
вища. 
  

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  93341  
 

Дата реєстрації авторського права  23.10.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мармаза Олександра 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)  Книга "Стратегічний менеджмент: траєкторія успіху"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Містить матеріали, які допоможуть зрозуміти сутність стратегічного 
менеджменту, усвідомити шлях до успіху організації, дізнатись про різ-
ні види стратегій та засоби їхнього досягнення, засвоїти технологію 
програмно-цільового підходу, навчитись розробляти проекти розвитку. 
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93342  
 
Дата реєстрації авторського права  23.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Остапенко Алла Сергіївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний твір наукового характеру "Модель розвитку методичної 
компетентності вчителя технологій у системі післядипломної освіти"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У творі висвітлено особливості процесу підвищення кваліфікації учи-
телів технологій у системі післядипломної освіти. Описано модель роз-
витку методичної компетентності вчителя технологій в умовах техно-
логізації суспільства та реформування освітньої галузі.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93343  
 
Дата реєстрації авторського права  23.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шуховський Руслан Ігорович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Роман фентезі "Якіра. Новий дім"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93344  
 
Дата реєстрації авторського права  23.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Желязкова Вікторія Валеріївна, Бабій Юлія Борисівна, Каленюк Світ-
лана Олександрівна, Коч Наталя Володимирівна  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Формування базових компетентностей студентів спе-
ціальності 035.10 Філологія. Прикладна лінгвістика освітнього рівня 
"магістр": навчально-методичні рекомендації до самостійної роботи"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Ю. Б. Бабій, В. В. Желязкова, С. О. Каленюк, Н. В. 

Коч. Формування базових компетентностей студентів спеціальності 
035.10 Філологія. Прикладна лінгвістика освітнього рівня "магістр" : 
навчально-методичні рекомендації / Ю. Б. Бабій, В. В. Желязкова, С. О. Ка-
ленюк, Н. В. Коч. - Миколаїв : 2019. - 248 с. 

 
Анотація   

У навчально-методичних рекомендаціях представлено основні форми 
та завдання самостійної роботи із дисциплін з метою поліпшення про-
цесу формування професійних  компетентностей студентів-магістрів 
спеціальності 035.10 Філологія. Прикладна лінгвістика. Блоки завдань 
репрезентовано методичними вказівками та рекомендаційними пора-
дами, що значно підвищить рівень оволодіння студентами теоретичним 
та практичним матеріалом з дисциплін.    
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93345  
 
Дата реєстрації авторського права  23.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Желязкова Вікторія 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 "Риторика та спічрайтинг: навчально-методичні реко-
мендації"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Желязкова В. В. Риторика та спічрайтинг : навчаль-
но-методичні рекомендації. - Миколаїв : МНУ імені В. О. Сухомлинсь-
кого, 2012. - 144 с.  

 
Анотація   

У навчально-методичних рекомендаціях викладено короткий зміст ку-
рсу, подаються завдання до виконання практичних та самостійних ро-
біт, словник найуживаніших термінів та літератури до курсу.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93346  
 

Дата реєстрації авторського права  23.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Желязкова Вікторія 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 "Семіотика: навчально-методичні рекомендації"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Желязкова В. В. Семіотика : навчально-методичні ре-
комендації. - Миколаїв : МНУ імені В. О. Сухомлинського, 2012 - 263.  

 
Анотація   

У навчально-методичних рекомендаціях викладено короткий зміст ку-
рсу, подаються завдання до виконання практичних та самостійних ро-
біт, словник найуживаніших термінів та літератури до курсу.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93347  
 
Дата реєстрації авторського права  23.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Клюйко Кирило 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 "Beautiful Life"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93348  
 
Дата реєстрації авторського права  23.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Калганов Михайло Андрійович (Real Chord)  
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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 "До нових висот"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Твір про неосяжність людини.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93349  
 

Дата реєстрації авторського права  23.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Назаренко Андрій Віталійович, Кузьміна Катерина Василівна, Шаро-
нов Андрій Павлович, Коротаєв Олександр Іванович  

 

Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "OSINT Lab"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Комп'ютерна програма "OSINT Lab" призначена для автоматизовано-
го пошуку інформації стосовно юридичних та фізичних осіб з відкритих 
джерел (державні реєстри тощо). Узагальнення отриманої інформації 
та її аналіз використовується для перевірки потенційних контрагентів 
та отримання відповідних аналітичних даних на основі отриманої ін-
формації.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93350  
 

Дата реєстрації авторського права  23.10.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Куцинська Марія Володимирівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Державний вищий навчальний заклад "Український державний хімі-
ко-технологічний університет" 

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Стаття "Двостороння програма "Освітньо-практичний трансфер": 
сутність та шляхи реалізації"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 

Анотація   
За сучасних умов трансформації виробничих і економічних відносин у 
країні та світовому просторі загалом все більшої актуальності  
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набувають питання посилення двосторонніх зв'язків між вищими на-
вчальними закладами та суб'єктами господарювання з метою підви-
щення ефективності та якості вищої освіти і задоволення попиту на 
вміння та компетенції персоналу різних категорій на ринку праці. З ці-
єю метою економічний факультет ДВНЗ "Український державний хі-
міко-технологічний університет" у квітні 2017 року розпочав здійснен-
ня партнерства з представниками суб'єктів господарювання різних га-
лузей економіки у рамках двосторонньої програми "Освітньо-
практичний трансфер".  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93351  
 

Дата реєстрації авторського права  23.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Васильєва Лариса 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)  Рукопис статті "Висвітлення особливостей формування латиноамери-
канських національних композиторських шкіл в контексті інтегрова-
ної мистецької освіти"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

В статті висвітлено специфіку розвитку музичного мистецтва латинсь-
кої Америки постколоніального періоду, описано причини багатоша-
ровості музичної культури регіону, схарактеризовано стильові риси 
провідних композиторів Аргентини, Бразилії, Куби, Мексики. Доведено 
необхідність глибшого вивчення матеріалу інтегрованого курсу "Мис-
тецтво" у профільних навчальних закладах.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93352  
 

Дата реєстрації авторського права  23.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Васильєва Лариса 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)  Рукопис статті "Особливості формування латиноамериканських наці-
ональних композиторських шкіл у постколоніальний період"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Стаття присвячена висвітленню особливостей формування національ-
них композиторських шкіл країн Латинської Америки в  
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контексті мистецьких течій ХІХ-ХХ століть на основі спільних для 
країн регіону принципів втілення музичного націоналізму в галузі му-
зичного мислення, жанру, стилю, засобів музичної виразності.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93353  
 

Дата реєстрації авторського права  23.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Громов Андрій Олександрович  
 
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 "Свінг"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Композиція створена на поєднанні декількох танцювальних стилів, та-
ких як: джайв, рок-н-рол, буги-вуги, твіст і саме свінг. Має розважаль-
ний характер. Позитивний, харизматичний та динамічний танок, який 
розкриває стиль та подих моди танців 50-70-х років минулого сторіччя.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93354  
 
Дата реєстрації авторського права  23.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Громов Андрій Олександрович  
 
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 "Вогні Мадриду"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Композиція створена на поєднанні декількох танцювальних стилів, та-
ких як: фламенко та пасодобль. Має розважальний характер. Лірич-
ний, харизматичний танок, який розкриває характер та культуру на-
роду Іспанії.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93355  
 
Дата реєстрації авторського права  23.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Якименко Світлана 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)  Монографія "Формування світогляду у старших дошкільників та мо-
лодших школярів: теорія і практика"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Якименко С. І. Формування світогляду у старших до-
шкільників та молодших школярів: теорія і практика : монографія / С. 
І. Якименко. - Кам'янець-Подільський : ТОВ "Друкарня "Рута", 2019. - 
440 с. 

 
Анотація   

Основи світогляду в монографії розглядаються як система формування 
у старших дошкільників та молодших школярів інтегрованої форми 
духовного освоєння дійсності, яка не зводиться лише до суми інформа-
ційних одиниць про людину і навколишній світ, а передбачає закла-
дення основи ставлення до навколишнього світу, до самого себе, ство-
рення психологічних передумов гуманної побудови мотивованої діяль-
ності з опорою на біологічні та соціокультурні джерела розвитку моти-
ваційних основ образу світу.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93356  
 
Дата реєстрації авторського права  23.10.2019  
 
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  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчальне видання "Абетка: зошит-тренажер. 1 клас"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Зміст посібника відповідає Державному стандарту початкової освіти та 
типовій освітній програмі "Світ, в якому я живу". Запропоновано за-
вдання на закріплення знань букв, звуків, підготовки руки до письма. 
Виконуючи цікаві вправи, закріплюють написання елементів букв. Ді-
браний матеріал сприяє розвитку мовлення, логічного мислення, чита-
цьких навичок, формування пізнавальної активності учня, збагачує 
словниковий запас, допомагає проводити диференційовану роботу під 
час опанування грамоти. Для учнів 1 класу початкової школи.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93357  
 
Дата реєстрації авторського права  23.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Якименко Світлана Іванівна  
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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)  Навчальне видання "Абетка: зошит для друкування. 1 клас"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Зміст посібника відповідає Державному стандарту початкової освіти та 
типовій освітній програмі "Світ, в якому я живу". Запропоновано за-
вдання на звуковий аналіз слів, друкування літер, складів, слів, роз-
ширення кута зору під час читання. Дібраний матеріал сприяє розвит-
ку мовлення, логічного мислення, читацьких навичок, формування пі-
знавальної активності учня, збагачує словниковий запас, допомагає 
проводити диференційовану роботу під час опанування грамоти. Для 
учнів 1 класу початкової школи.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  93358  
 

Дата реєстрації авторського права  23.10.2019  
 
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  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Навчальне видання "Математична абетка: зошит-тренажер № 3. 1 

клас"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Зміст посібника відповідає Державному стандарту початкової освіти та 
типовій освітній програмі "Світ, в якому я живу". У посібнику запро-
поновано оригінальні завдання, які допоможуть першокласнику у ці-
кавій формі повторити матеріал з математики. Ці вправи сприятимуть 
розвитку математичного мислення, пам'яті, уваги і уяви, створять не-
забутній емоційний стан і почуття впевненості у своїх силах. Для учнів 
1 класу початкової школи.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93359  
 

Дата реєстрації авторського права  23.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кутова Ірина Олександрівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва, складений твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка малюнків "Карточки "Семейные узлы"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

"Семейные узлы" - це колода метафоричних, діагностичних і асоціати-
вних карток, які допоможуть парі поговорити, розкритися і дізнатися 
краще один одного. За допомогою 50 питань і різних асоціативних кар-
тинок ви зможете налагодити свої відносини, знайти свої проблемні зо-
ни і поговорити про них, задуматися про життя в цілому, зрозуміти, чи 
дивитеся ви зі своїм партнером в одному напрямку, чи збігаються ваші 
картини світу, повернути пристрасть і романтику своїм відносинам.   
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93360  
 
Дата реєстрації авторського права  23.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Птащенко Ліана Олександрівна, Сержанов Віталій 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)  Навчальний посібник "Фінансовий контролінг"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Птащенко Л. О. Фінансовий контролінг [текст] навч. 

посіб. / Л. О. Птащенко, В. В. Сержанов. - К. : "Центр учбової літерату-
ри", 2016. - 344 с. 

 
Анотація   

Посібник укладено українською та англійською мовами. Розглянуто 
теоретичні основи  та практичний інструментарій фінансового контро-
лінгу, організаційні моделі, інструментарій та методи забезпечення ре-
зультативності діяльності підприємства.  Визначено концептуальні за-
сади та методи вартісно-орієнтованого й стратегічного фінансового ко-
нтролінгу, системи збалансованих показників, фінансової діагностики 
й моніторингу. Для студентів, слухачів магістерських програм.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93361  
 
Дата реєстрації авторського права  23.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гавриленко Олександр Олександрович, Птащенко Ліана Олександрі-
вна  

 
Повне ім'я або повне 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 боротьби з легалізацією коштів, отри-
маних злочинним шляхом, в Україні"    
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Здійснено оцінювання стану боротьби з відмиванням "брудних" гро-
шей в Україні та за кордоном, визначено напрями підвищення ефекти-
вності заходів боротьби з легалізацією коштів, одержаних злочинним 
шляхом та фінансуванням тероризму. Запропоновано нові підходи що-
до проведення фінансового моніторингу шляхом запровадження дер-
жавного контролю за торгівлею криптовалютами та моніторингу не-
формальних фінансових операцій типу "хавали".  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93362  
 

Дата реєстрації авторського права  23.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ревенко Наталя Валеріївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Рукопис статті "Методи роботи над поліфонічними циклами європей-
ських композиторів в сучасній практиці педагога-піаніста"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У статті висвітлено методи роботи над різними видами поліфонічної 
фактури в процесі опрацювання окремих циклів прелюдій та фуг Й. С. 
Баха, інтерлюдій та фуг П. Хіндеміта на заняттях з "Інструментального 
виконавства" зі студентами-піаністами. Наведені різні редакторські 
прочитання творів німецьких композиторів з точки зору динаміки, те-
мпу, артикуляції.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93363  
 

Дата реєстрації авторського права  23.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ревенко Наталя Валеріївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Рукопис статті "Клавірні твори Й. С. Баха в інструментальній підго-
товці майбутніх вчителів музичного мистецтва"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Стаття присвячена висвітленню клавірних творів Й. С. Баха з метою 
опрацювання їх на заняттях з "Інструментального виконавства" у 
процесі фортепіанної підготовки майбутніх вчителів музичного мисте-
цтва. Встановлено, що вивчення клавірних творів розвиває та вдоско- 
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налює навички музичного мислення студентів, впливає на розвиток 
поліфонічного слуху.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93364  
 

Дата реєстрації авторського права  23.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ревенко Наталя Валеріївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Рукопис статті "Фортепіанні твори зарубіжних композиторів ХХ сто-
ліття як складова інструментальної підготовки студентів-піаністів"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У статті розглядаються фортепіанні твори зарубіжних композиторів 
ХХ століття з метою опрацювання їх майбутніми вчителями музичного 
мистецтва на заняттях з "Інструментального виконавства". Описано 
методи роботи над творами французьких, німецьких та угорських ав-
торів у процесі їх виконавської інтерпретації студентами-піаністами.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93365  
 
Дата реєстрації авторського права  24.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Якубов Артур Шамільович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Кіносценарій "Уламки"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Історії дітей, чиї долі поламала війна на Сході України.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93366  
 
Дата реєстрації авторського права  24.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Макаровський Олександр Дмитрович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
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Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Іstat"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Це хмарне програмне забезпечення, завдяки якому користувачі можуть 
налаштовувати канали комунікацій з клієнтами, контролювати ефек-
тивність реклами на підставі статистичних даних та оптимізувати ма-
ркетингові витрати.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93367  
 

Дата реєстрації авторського права  24.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мирончук Юлія Юріївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір (поезія), складений твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка текстів до пісень "За мотивами мого життя"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

"А я повірю", "Дівоча", "Душа", "Дякую Боже", "Засинай", "Ліна", 
"Може", "Не тримай", "Кішка", "Усе в житті не просто так", "Все ми-
не".  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93368  
 

Дата реєстрації авторського права  24.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Тимофєєва Таїсія Тихонівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, складений твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка віршів "О женщине"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93369  
 

Дата реєстрації авторського права  24.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Савицький Дмитро Михайлович  
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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 "Кожен день - День Народження!"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

В першому куплеті йде мова про тяжкохвору людину. В другому купле-
ті - про людину безхатька. Третій куплет про стража порядку. Всіх цих 
людей поєднує одна обставина: кожен день земного існування несе за-
грозу для їхнього здоров'я і, навіть, для життя.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93370  
 
Дата реєстрації авторського права  24.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Савицький Дмитро Михайлович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір (поезія)  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Вірш "Задом на перёд"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Вірш є зразком того, що в самих важких і безвихідних життєвих ситуа-
ціях, буває трапляється дивовижне спасіння (тіла і душі людини), котре 
всупереч загальновідомим нормам являє собою виняткові правила для 
обраних.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93371  
 
Дата реєстрації авторського права  24.10.2019  
 
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  Літературний письмовий твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературно-письмовий твір "Навчальний бізнес ІТЕА. Процеси і 
процедури"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
 

Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93372  
 
Дата реєстрації авторського права  24.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Соловйов Сергій Олександрович, Работа Олександр В'ячеславович, 
Трохимчук Віктор Васильович, Дзюблик Ірина Володимирівна  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Фармакоекономічна оцінка технологій етіо-
логічної діагностики вірусних інфекцій"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Реалізована у вигляді додатка для ОС Windows, на базі веб-технологій 
(фреймворк Angular 8), і конвертована в додаток для настільного ПК за 
допомогою фреймворку Electron, дозволяє користувачу визначати опе-
раційні характеристики діагностичних тестів. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93373  
 
Дата реєстрації авторського права  24.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кравченко Михайло Федорович, Гніцевич Вікторія Альбертівна, Де-
мічковська Мирослава Павлівна, Антонюк Ірина Юріївна, Медведєва 
Анжеліка 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)  Навчальний посібник "ЗАКУСКИ"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Наведено інформацію щодо класифікації, характеристики асортименту 
особливості обробки сировини та рецептурних компонентів для холод-
них страв, технології окремих груп холодних страв; діагностики техно-
логічних процесів їх виробництва; вимог до якості, правил оформлення 
та подачі з урахуванням загальних рекомендацій та сучасних підходів 
смакової комбінаторики тощо.  
 

 
Hомер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93374  
 
Дата реєстрації авторського права  24.10.2019  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шаповалова Алла Петрівна, Уманців Галина Вікторівна, Кузьменко 
Олена 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 
"ФІНАНСОВИЙ ОБЛІК"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Призначено для студентів освітнього ступеня "бакалавр" галузі знань 
07 "Управління та адміністрування" спеціальності 071 "Облік і опода-
ткування" усіх спеціалізацій та форм навчання.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93375  
 
Дата реєстрації авторського права  24.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Підкамінний Ігор Миколайович, Безус Алла Миколаївна, Миколайчук 
Ірина 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 "ОПОРНИЙ КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ 
"СТРАТЕГІЧНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Призначений для підготовки студентів освітнього ступеня "магістр", 
спеціальності "Облік і оподаткування" для збільшення інтенсивності 
розгляду нового матеріалу на лекційних заняттях і для допомоги в сис-
тематизації самостійної роботи здобувачів вищої освіти.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93376  
 
Дата реєстрації авторського права  24.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Колодізєва Світлана 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  
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Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчально-методичне видання "ЗБІРНИК ТЕСТОВИХ ЗАВДАНЬ 
"ГРОШІ ТА КРЕДИТ"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Є складовою навчально-методичного комплексу дисципліни "Гроші та 
кредит", що є нормативною дисципліною галузі знань "Управління та 
адміністрування".  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93377  
 
Дата реєстрації авторського права  24.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Уманців Юрій Миколайович, Сонько Юлія Анатоліївна, Лазебна Іри-
на Василівна  

 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Київський національний торговельно-економічний університет 
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчальний посібник "МАКРОЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Розкрито методологію аналізу макроекономічних процесів, визначено 
зміст системи національних рахунків як підґрунтя для здійснення мак-
роекономічного аналізу.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93378  
 
Дата реєстрації авторського права  24.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Форостяна Нінель Петрівна, Романенко Роман Петрович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Київський національний торговельно-економічний університет 
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір наукового характеру "Програма та ро-
боча програма "ФІЗИКА"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Основою дисципліни "Фізика" для 121 спеціальності "Інженерія про-
грамного забезпечення" є загальна фізика напівпровідників, металів і 
діелектриків тощо.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93379  
 

Дата реєстрації авторського права  24.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Іващенко Дар'я Євгенівна  
 
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 
"МІЖНАРОДНЕ ПУБЛІЧНЕ ПРАВО"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Розроблено відповідно до його місця та значення у структурно-логічній 
схемі, яка передбачена освітньо-професійною програмою освітнього 
ступеня "бакалавр".  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93380  
 

Дата реєстрації авторського права  24.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гончарова Юлія Анатоліївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Київський національний торговельно-економічний університет 
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчально-методичне видання "ПОРІВНЯЛЬНЕ КОНСТИТУЦІЙНЕ 
ПРАВО" ЗБІРНИК ТЕСТОВИХ ЗАВДАНЬ"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Розроблено відповідно до його місця та значення у структурно-логічній 
схемі, яка передбачена освітньо-професійною програмою освітнього 
ступеня "бакалавр". 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93381  
 
Дата реєстрації авторського права  24.10.2019  
 
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 Елемирівна, Мігалі Аксеня Іванівна, Туряниця Вікторія Георгіїв-
на, Сластьон Сабріє Едемівна  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
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Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір учбово-практичного характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  "Сучасна художня література" посібник серії "Шкільна бібліотека" 
для 5-6 класів закладів загальної середньої освіти   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93382  
 

Дата реєстрації авторського права  24.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Фалькович Григорій Абрамович, Коваль Степан Миколайович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, створений для кіно  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний сценарій анімаційного серіалу "Мова кольорова. Вір-
шики"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Візуалізація віршів для дітей: "Корова спекла коровай", "Хвости", 
"Хто на повідку", "Примостився міст до міста", "Все, що звечора на-
снився", "Казкові коні", "Я люблю любити маму".  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93383  
 
Дата реєстрації авторського права  24.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Чумарна Марія Іванівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Антологія  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  "Антологія. Фольклор, міфи і легенди народів світу в шкільному курсі 
літератури" посібник серії "Шкільна бібліотека" для 5-6 класів закла-
дів загальної середньої освіти   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93384  
 
Дата реєстрації авторського права  24.10.2019  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кірик Марія Юріївна, Данилова Людмила Іванівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчально-методичний посібник "Нова українська школа: організа-
ція діяльності учнів початкових класів закладів загальної середньої 
освіти"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93385  
 
Дата реєстрації авторського права  24.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дмитрів Галина Іванівна, Фреїк Надія Василівна, Владика Олександ-
ра Тадеївна, Глинянюк Наталія Василівна, Грицюк Оксана Євстахіїв-
на, Добрянська Наталія Миколаївна, Маротчак Руслана Миколаївна, 
Семанюк Руслана Станіславівна, Скрипник Руслана Едуардівна, Тара-
сюк Мирослава Богданівна, Фущич Уляна Степанівна  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчально-методичний посібник "Нова українська школа: порадник 
вихователю групи продовженого дня у закладах загальної середньої 
освіти"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93386  
 
Дата реєстрації авторського права  24.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Біденко Сергій Валерійович, Золотаревич Ірина Анатоліївна  
 
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)  "Цікаво про фінанси" посібник серії "Шкільна бібліотека" для 5-6 
класів закладів загальної середньої освіти   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93387  
 

Дата реєстрації авторського права  24.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Павлюк Лілія Євгенівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір белетристичного характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір "Ну и ладно (Дважды два - 2)"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93388  
 

Дата реєстрації авторського права  24.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кіндюк Борис Володимирович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір наукового характеру "Методика вико-
ристання статистичних показників при проведенні порівняльного ана-
лізу нормативно-правових актів"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Автор твору пропонує застосувати статистичні показники нормативно-
правових актів - середнє значення, коефіцієнт варіації, асиметрії та 
ексцентриситет, для детальної оцінки розподілення матеріалу всереди-
ні нормативно-правових актів та виявлення особливостей конструкцій 
та побудови. З їх допомогою проводиться порівняння структури та роз-
поділення матеріалу у прийнятих за різними напрямками та у різні іс-
торичні періоди нормативно-правових актів.   
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93389  
 
Дата реєстрації авторського права  24.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сегал Євген 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)  Літературний письмовий твір наукового характеру "Роль физиологи-
ческого натяжения пульсирующих сосудов в организме человека: сосу-
дистый тонус, сосудистый спазм и расслабление сосудов..."   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Автор твору визначає роль фізіологічного натягу пульсуючих судин в 
організмі людини.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93390  
 

Дата реєстрації авторського права  24.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мачула Світлана Сергіївна  
 
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 "Робочий зошит з природничих досліджень для худож-
ників початківців. Фауна України"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Робочий зошит створений автором для дослідження фауни України та з 
метою естетично-патріотичного виховання підлітків у процесі занять 
пленерним живописом.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  93391  
 
Дата реєстрації авторського права  24.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Водотика Сергій Григорович, Батенко Ганна Вячеславівна, Савенок 

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)  Навчально-методичний посібник "Давня історія Херсонщини. Допи-

семна історія Херсонщини"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
 

Анотація   
Навчально-методичний посібник містить теоретичні положення, осно-
вні поняття, програму навчального курсу, лекційний матеріал, завдання  
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для самостійної роботи, список рекомендованих джерел та літератури, 
додатки складаються із тестованих завдань для самоконтролю та ілюс-
трацій.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93392  
 

Дата реєстрації авторського права  24.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Водотика Сергій Григорович, Чуднова Світлана Гідаятівна  
 
Повне ім'я або 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 адміністративно-територіального уст-
рою Херсонщини у XVIII-XIX століттях"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У навчальному посібнику проаналізовано зміни адміністративно-
територіальної структури нашого краю у XVIII-XIX століттях. Основ-
ну увагу приділено специфіці устрою Херсонщини за часів її перебу-
вання у складі Вольностей Війська Запорізького Низового та утвер-
дженню імперських порядків після включення краю до складу Росій-
ської імперії.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93393  
 

Дата реєстрації авторського права  24.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Карпюк Оксана Дмитрівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір учбово-практичного характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчально-методичний посібник "Нова українська школа: методика 
навчання англійської мови у 1-2 класах закладів загальної середньої 
освіти"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Книга для вчителя містить методичні рекомендації щодо використання 
матеріалів навчально-методичних комплектів English with Smiling 
Sam 1, 2.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93394  
 

Дата реєстрації авторського права  25.10.2019  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Засєєв Микола Миколайович, Ілля Волинець-Тріфонов (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)  Сценарій короткометражного фільму "Фаза"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Наприкінці літніх канікул двоє 7-річних хлопців бачать, як у лісі чоло-
вік нібито душить дівчину. Проте, чи це сцена вбивства, чи пристрасті? 
Історія пошуку доказів злочину стає шляхом дорослішання.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93395  
 
Дата реєстрації авторського права  25.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Баранов Олександр Андрійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Науково-дослідний інститут інформатики і права Національної акаде-
мії правових наук України 

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Інтернет речей: теоретико-методологічні основи пра-
вового регулювання. Том 1. Сфери застосування, ризики і бар'єри, про-
блеми правового регулювання"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Баранов О. А. Інтернет речей: теоретико-

методологічні основи правового регулювання. Т.1: Сфери застосуван-
ня, ризики і бар'єри, проблеми правового регулювання : монографія / 
О. А. Баранов : НДІІП НАПрН України. - К. : Видавничий дім "АркЕк". - 
2018. - 344 с. 

 
Анотація   

У роботі досліджено виникнення та розвиток феномену Інтернет речей 
та з'ясовано його роль в розвитку соціуму. На основі аналізу особливо-
стей складу та функціонування технологій обґрунтовано та запропоно-
вано визначення терміна "Інтернету речей". З метою визначення про-
блем правового регулювання в умовах застосування різноманітних 
технологій вивчено та узагальнено зміст можливих ризиків та бар'єрів 
на шляху впровадження та функціонування Інтернету речей.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93396  
 
Дата реєстрації авторського права  25.10.2019  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Довгань Олександр Дмитрович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Науково-дослідний інститут інформатики і права Національної акаде-
мії правових наук України 

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Забезпечення інформаційної безпеки в контексті гло-
балізації: теоретико-правові та організаційні аспекти"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Довгань О. Д. Забезпечення інформаційної безпеки в 
контексті глобалізації: теоретико-правові та організаційні аспекти : 
монографія / О. Д. Довгань ; НАПрН України. НДІІП, НАН України, 
Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського - Київ, 2015, - 388 с. 

 
Анотація   

У науковому творі розв'язується проблема забезпечення інформаційної 
безпеки в контексті глобалізації у синхронно-діахронному вимірі - від 
історіографії теоретичних та організаційних засад до основних тенден-
цій еволюції змісту інформаційної безпеки під впливом розвитку загроз 
періоду інформатизації.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93397  
 

Дата реєстрації авторського права  25.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ільченко Тетяна Володимирівна (Марина Спроуз)  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Одесские частушки"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93398  
 

Дата реєстрації авторського права  25.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ільченко Тетяна Володимирівна (Марина Спроуз), Аляров Віталій Ва-
гифович  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Роза красная"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93399  
 

Дата реєстрації авторського права  25.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Наконечний Максим Васильович, Цілик Ірина Андріївна  
 
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 "Спас"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Аеророзвідницю з позивним "Метелик" обмінюють після двох місяців 
полону. Повернувшись додому, вона оклигує від отриманих травм, але 
раптом дізнається, що вагітна від зґвалтування своїм наглядачем. Чи 
вдасться їй врятувати себе й дитину, живучи в суспільстві, яке неспро-
можне прийняти їх обох?  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93400  
 

Дата реєстрації авторського права  25.10.2019  
 
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  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Тритмент повнометражного документального фільму "Рома"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Історія дорослішання хлопця Роми з моменту його героїчного 13-річчя 
під час революції на майдані, через дитячий будинок, до невизначеності 
дорослого життя в маленькому провінційному українському містечку.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93401  
 

Дата реєстрації авторського права  25.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гайдамака Христина Анатоліївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 



Авторське право і суміжні права. Бюлетень № 55, 2019 
 

 

528

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва, складений твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка малюнків "Романтична колекція"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Збірка малюнків для художнього оформлення текстилю, килимів, при-
нтів на різноманітні матеріали.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93402  
 
Дата реєстрації авторського права  25.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ігнатюк 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)  Літературний письмовий твір наукового характеру "Моделювання 
викладання педагогічних дисциплін у процесі підготовки майбутніх 
докторів філософії в умовах технічного університету"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 

Анотація   
Статтю присвячено ролі моделювання при викладанні педагогічних 
дисциплін аспірантам технічного університету на підставі компетентні-
сного та системного підходів. Зокрема, розкривається сутність запро-
понованої моделі контекстного системного формування основ педагогі-
чної майстерності майбутніх викладачів, її елементи - цілі, зміст, мето-
ди, засоби і форми навчання.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93403  
 
Дата реєстрації авторського права  25.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ігнатюк 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)  Літературний письмовий твір наукового характеру "Зміст та структу-
ра поняття "педагогічна майстерність" у вимірах науковців та майбу-
тніх докторів філософії економічних та інженерно-технічних спеціаль-
ностей"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Ігнатюк О. А. Зміст та структура поняття "педагогіч-

на майстерність" у вимірах науковців та майбутніх докторів філософії  
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                                                           економічних та інженерно-технічних спеціальностей // Матеріали Між-
народної науково-практичної інтернет-конференції "Тенденції та пер-
спективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації". - 28.11.2018. - 
вип. 41. - С. 311-313. 

 
Анотація   

Статтю присвячено узагальненню визначення поняття "педагогічна 
майстерність" у вимірах провідних фахівців у галузі освіти. Зокрема, 
визначено формулу "педагогічна майстерність" у вимірах аспірантів 
технічного університету. Окрему увагу приділено сформованості основ 
педагогічної майстерності аспірантів на засадах міждисциплінарного та 
компетентісного підходів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93404  
 
Дата реєстрації авторського права  25.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ігнатюк 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)  Літературний письмовий твір наукового характеру "Інтеграція форм, 
методів і умов формування педагогічної техніки як складової майстер-
ності викладача у процесі підготовки докторів філософії в умовах тех-
нічного університету"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Ігнатюк О. А. Інтеграція форм, методів і умов форму-

вання педагогічної техніки як складової майстерності викладача у 
процесі підготовки докторів філософії в умовах технічного університе-
ту // Модернізація та наукові дослідження: парадигма інноваційного 
розвитку суспільства і технологій. Матеріали ІІ Міжнародної науково-
практичної конференції. - 25-26 січня 2019. - С. 34-37. 

 
Анотація   

Статтю присвячено висвітленню дидактичних особливостей форму-
вання педагогічної техніки у процесі підготовки майбутніх докторів фі-
лософії в технічному університеті. Зокрема, розкрито складові та зміст 
педагогічної техніки. Окрему увагу приділено визначенню педагогіч-
них умов формування педагогічної техніки як складової майстерності 
майбутніх докторів філософії.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93405  
 

Дата реєстрації авторського права  25.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Давидов Геннадій Володимирович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, створений для кіно, складений твір  
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Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка літературних сценаріїв "Музика планет"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Студентка Оксана випадково знайомиться під старим мостом з моло-
дим хлопцем Сергієм, який чомусь живе там з бомжами. Через кілька 
днів її життя круто змінюється. Оксана дізнається, що Сергій належить 
до однієї з найстаріших і могутніх організацій на цій землі, а саме до 
Ордену лицарів Візантійської імперії. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93406  
 
Дата реєстрації авторського права  25.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бучовська Ірина Юріївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір ужиткового мистецтва  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Гобелен "МУЗИ (ВЕЧОРНИЦІ)"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93407  
 

Дата реєстрації авторського права  25.10.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бондаренко Борис Юрійович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір практичного характеру, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка творів "Технічне завдання програмного забезпечення в сфері 
спорту та фітнесу під назвою "Sparkspace" ("Sparkspace")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
 

Анотація   
Фітнес-соцмережа для смартфонів, в якій популярність кожного кори-
стувача залежить від його спортивної продуктивності в фітнес-клубі та 
за його межами. Фітнес-програма для якісного тренування і аналітики 
власних спортивних показників.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93408  
 
Дата реєстрації авторського права  25.10.2019  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ходаківський Андрій Володимирович  
 
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 "balneo.travel"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

База даних - особливий креативний та творчий спосіб структуризації 
інформації на сайті та відображення її для користувача задля зручності 
його розуміння і сприйняття.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93409  
 

Дата реєстрації авторського права  25.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сікора Любомир 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)  Графічний твір "Символіка (емблема) Бойківщини"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Символіка (емблема) Бойківщини відображає історичний життєвий 
простір бойків у межиріччі Дунаю і Дністра, об'єднаних чоловічим і жі-
ночим началами, збалансованих по масах.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93410  
 
Дата реєстрації авторського права  25.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сікора Любомир Миколайович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка орденів "Бойківський хрест "Бойківщина"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
 

Анотація   
Бойківським хрестом трьох ступенів нагороджуються особи за особис-
тий вклад у розвиток матеріальної і духовної культури Бойківщини.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93411  
 

Дата реєстрації авторського права  25.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сікора Любомир Миколайович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір образотворчого мистецтва "Прапор Бойківщини"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93412  
 

Дата реєстрації авторського права  25.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сікора Любомир Миколайович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір образотворчого мистецтва "Малий герб Бойківщини"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93413  
 

Дата реєстрації авторського права  25.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сікора Любомир Миколайович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір образотворчого мистецтва "Штандарт (хоругва) Бойківщини"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
 

Анотація   
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93414  
 

Дата реєстрації авторського права  25.10.2019  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Данченков Яків 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 "ГІМН ІНСТИТУТУ АВТОМАТИКИ, КІБЕРНЕ-
ТИКИ ТА ОБЧИСЛЮВАЛЬНОЇ ТЕХНІКИ" ("Гімн АКОТ (слова)")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Текст гімну студентів та викладачів науково навчального інституту 
автоматики, кібернетики та обчислювальної техніки Національного 
університету водного господарства та природокористування м. Рівне. 
Складається із двох куплетів та приспіву. Зміст полягає у необхідності 
навчання у вузі та перспективності отриманої професії. Виконується 
при урочистостях інституту.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93415  
 
Дата реєстрації авторського права  25.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Митрофанова Тетяна Олегівна (ГО Узвіз)  
 
Повне ім'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 по організації та проведен-
ню свята "Велесова ніч на Андріївському Узвозі"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Велесова ніч на Андріївському узвозі. В основі цього свята лежить Ле-
генда про Велесову ніч. В цей день ми влаштовуємо історичні і містичні 
вистави, щоб познайомити киян та гостей міста з нашими міфами та 
легендами через твори українських письменників.   
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93416  
 
Дата реєстрації авторського права  25.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бреус Світлана Василівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
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Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір наукового характеру "Методичний під-
хід до оцінювання ризиків у контексті управління економічною безпе-
кою системи закладів вищої освіти"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93417  
 
Дата реєстрації авторського права  25.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Печерська Наталія Анатоліївна  
 
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)  Казка "Тебе это снится"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93418  
 
Дата реєстрації авторського права  25.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  AVA (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 графічних зображень "AVA" ("AVARTIST, АВА, АВАРТІСТ")  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93419  
 
Дата реєстрації авторського права  25.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Черновол-Ткаченко Раїса 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)  Книга "Техніка управлінської діяльності"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Розглянуто складові техніки управлінської діяльності керівника закла-
ду освіти: культуру організації, комунікації в практиці управління, ді-
лове спілкування, систему документування та вимоги до її оформлення 
тощо.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93420  
 
Дата реєстрації авторського права  25.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Рибалко Людмила Сергіївна, Черновол-Ткаченко Раїса Іванівна, Яци-
нік Алла Вікторівна  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Книга "Теоретичні питання розвитку організаційної культури керів-
ників дошкільних навчальних закладів у системі післядипломної осві-
ти"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Подано концептуальні підходи, зміст і компоненти (мотиваційно-
ціннісний, знаннєво-діяльнісний, особистісно-регулятивний), техноло-
гію розвитку організаційної культури керівників закладів дошкільної 
освіти в системі післядипломної освіти.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93421  
 

Дата реєстрації авторського права  25.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Іонова Олена Миколаївна, Черновол-Ткаченко Раїса Іванівна, Гресь 
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)  Книга "Здоров'язберігаюча діяльність керівника загальноосвітнього 
навчального закладу: теоретичні та практичні аспекти"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У монографії розкрито суть поняття "здоров'язберігаюча діяльність 
керівника ЗДО" як невід'ємної складової його управлінсько-
педагогічної діяльності.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93422  
 

Дата реєстрації авторського права  25.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Темченко 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 "Моделювання як ефективний метод дослідження процесу фо-
рмування професійної позиції майбутнього вчителя"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У статті обґрунтовується актуальність формування професійної позиції 
майбутнього вчителя у фаховій підготовці в педагогічному виші.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93423  
 

Дата реєстрації авторського права  25.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Темченко 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 "Самоосвітня діяльність учителя як об'єкт управлінської під-
тримки"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 

Анотація   
У статті актуалізовано питання здійснення управлінської підтримки 
самоосвітньої діяльності вчителя.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93424  
 

Дата реєстрації авторського права  25.10.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Темченко Ольга Василівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
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Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Стаття "Управління якістю освіти за умов реформування освітньої 
галузі: технологічні засади"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У статті розкриваються технологічні аспекти управління якістю освіти 
в закладі загальної середньої освіти за умов реформування освітньої 
галузі.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93425  
 

Дата реєстрації авторського права  25.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Темченко 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 "Управління формуванням конкурентоспроможного фахівця 
засобами вищого навчального закладу"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У статті акцентується питання створення умов для формування кон-
курентоспроможного фахівця засобами вишу.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93426  
 
Дата реєстрації авторського права  25.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Темченко 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)  Книга "Науково-методична робота як засіб формування професійної 
позиції вчителя"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Представлено теоретико-практичні засади організації науково-
методичної роботи в закладі загальної середньої освіти в аспекті фор-
мування й розвитку професійної позиції вчителя.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93427  
 

Дата реєстрації авторського права  25.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Рибалко Людмила Сергіївна, Черновол-Ткаченко Раїса Іванівна, Гор-
бачова Інесса 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)  Книга "Формування професійної мобільності вчителів: акмеологічний 
підхід; загальна середня освіта"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Розкрито сутність і зміст професійної мобільності вчителів та потен-
ційні можливості акмеологічного підходу для її формування.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93428  
 

Дата реєстрації авторського права  25.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Рибалко Людмила Сергіївна, Черновол-Ткаченко Раїса Іванівна, Ку-
ценко 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)  Книга "Акмеологічні засади професійної самореалізації вчителів у си-
стемі методичної роботи загальноосвітніх навчальних закладів"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Розкрито впровадження акмеологічних ідей розвитку та саморозвитку 
особистості, формування професійної "Я"-концепції вчителя у системі 
методичної роботи закладів загальної середньої освіти.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93429  
 
Дата реєстрації авторського права  25.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Рибалко Людмила Сергіївна, Черновол-Ткаченко Раїса Іванівна, Кі-
риченко Світлана 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)  Книга "Професійна самореалізація вчителів старшої школи в освітній 
проектній діяльності в контексті Нової української школи"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Висвітлено роль освітньої проектної діяльності сучасного вчителя, 
який має стати самодостатнім і вільним щодо вибору різних напрямів 
професійної самореалізації, згуртувати школярів навколо освітніх про-
блем та допомогти їм їх розв'язати в умовах утвердження нової україн-
ської школи.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  93430  
 

Дата реєстрації авторського права  25.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Григораш Віктор Валентинович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Книга "Маркетингова діяльність директора школи"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Представлена система маркетингової діяльності в світі: аналіз зовніш-
нього середовища, реклама й імідж закладу освіти, організація платних 
послуг тощо.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93431  
 

Дата реєстрації авторського права  25.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Григораш Віктор Валентинович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Книга "Управлінські рішення директора школи: накази і розпоря-
дження"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Подано класифікацію, основні вимоги до управлінських рішень, опи-
сано технологію їх прийняття.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93432  
 

Дата реєстрації авторського права  25.10.2019  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Вишневський Олександр Ігорович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір "Бізнес-симуляція "On Air (You are on 
air)"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Бізнес-симуляція, яка поєднує в собі моделювання реальних творчих та 
організаційних процесів, що відбуваються на радіо, зі створенням но-
вих можливостей для згуртування колективу. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93433  
 
Дата реєстрації авторського права  25.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Коцюба Владислав Анатолієвич  
 
Повне ім'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 "Психободисинтез"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Опис методу, який дозволяє об'єднати в собі психологічні та фізичні 
аспекти людини для вирішення психосоматичних проблем. Клієнт, 
який має психоматичні проблеми, звертається за допомогою до люди-
ни, яка працює у методі психободисинтезу (фасилітатор).  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93434  
 
Дата реєстрації авторського права  25.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Блінніков Олександр Олегович (Hope)  
 
Повне ім'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 "Днев-
ник личностного роста, основан на методиках и секретах мировых бес-
тселлеров "Hope Planner" ("Hope Planner")  
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Посібник містить науково-літературні тексти професійного спряму-
вання та завдання для підвищення особистої ефективності та самокон-
тролю, призначений для людей, які цікавляться темами планування, 
особистісного зростання та досягнення успіху.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93435  
 
Дата реєстрації авторського права  25.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Цвєткова Катерина Вікторівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір науково-практичного характеру "Тех-
ника диафрагмальных упражнений от кандидата медицинских наук К. 
В. Цветковой"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

В основу комплексу вправ покладено дихальні вправи із застосуванням 
активного скорочення діафрагми.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93436  
 
Дата реєстрації авторського права  25.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Куліш Михайло Олександрович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір "Авторская инновационная методика 
оздоровительного бега "Метод Кулиша"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Наше тіло - це дивовижна біологічна машина, яка має надпотужні мо-
жливості до самолікування. В творі зібрані правила унікальної кардіо-
методики "Метод Куліша", яка синхронізує роботу кров'яних насосів 
та приводить до поліпшення стану здоров'я та одужання від хронічних 
хвороб.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93437  
 
Дата реєстрації авторського права  25.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Титарчук Ірина Миколаївна, Негода Юлія Володимирівна, Бєляєва 
Єлизавета Романівна  

 
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 настільної гри "Бюджетні баталії"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Метою гри є надання теоретичних і практичних знань з організації та 
функціонування бюджетної системи і бюджетної політики України.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93438  
 
Дата реєстрації авторського права  25.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дудченко Дмитро Сергійович (Max Spartan)  
 
Повне ім'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 "Кто ты?"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

В основі книги лежить життя звичайного психотерапевта, який випад-
ково був втягнений в таємничу історію. У цій книзі є все від інтриг до 
вбивства.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93439  
 
Дата реєстрації авторського права  25.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дружиніна Марина 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)  Кіносценарій короткометражного художнього фільму "ЖИВИ..."   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93440  
 

Дата реєстрації авторського права  25.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Джигун 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)  Літературний письмовий твір наукового характеру "Історія зарубіжної 
літератури"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Джигун Л. М. Історія зарубіжної літератури : навча-

льно-методичний посібник / Л. М. Джигун. - Хмельницький : Видавни-
цтво Національної академії Державної прикордонної служби України 
імені Б. Хмельницького, 2010. - 148 с. 

 
Анотація   

Робота досліджує та дає можливість оволодіти у достатньому обсязі 
аналізом художнього твору в єдності форми та змісту, а також містить 
теми для рефератів та терміни з теорії літератури й сприяє формуван-
ню та розвитку навичок аналізу поетичних творів і вивченню художніх 
засобів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93441  
 

Дата реєстрації авторського права  25.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Джигун 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)  Літературний письмовий твір наукового характеру "Технологія соціа-
льно-педагогічної роботи в зарубіжних країнах"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Технологія соціально-педагогічної роботи в зарубіж-
них країнах. Конспект лекцій для студентів спеціальності "Соціальна 
педагогіка" / Л. М. Джигун. – Хмельницький : ТУП, 2003. - 59 с. 

 
Анотація   

У роботі досліджується та розглядається соціалізація, в широкому ро-
зумінні - це процес життєдіяльності особистості на визначеному етапі 
та її відношення у суспільстві. У процесі соціалізації відбувається ста-
новлення, збагачення та удосконалення суб'єктивно-особистісного та 
духовного світу людини.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93442  
 

Дата реєстрації авторського права  25.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Яремак Ірина Ігорівна, Костишин Володимир Степанович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Стаття "Багатоцільова оптимізація усталених режимів роботи елект-
роприводної нафтоперекачувальної станції"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

За допомогою системного підходу синтезовано за критеріями ефектив-
ності та надійності цільової функції багатоцільової задачі оптимізації 
режимів роботи нафтоперекачувальної станції залежно від витрати ро-
бочої рідини її насосних агрегатів. Визначено кути "неузгодженості" 
локальних цільових функцій та екстремальні значення глобальної ці-
льової функції.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93443  
 

Дата реєстрації авторського права  25.10.2019  
 
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 "Научный, критический диалектический анализ "Классичес-
кой Физики". (Часть 1ая - "Классическая Механика)"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Результатом даного дослідження є доказ того факту, що розділ Класич-
ної Фізики під назвою Класична Механіка є Негативним, тобто анти-
науково-організованим науково необґрунтованим, що не є науково не-
обхідним, інтелектуальним інструментом пізнання природи, тобто є ін-
телектуальною помилкою.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93444  
 

Дата реєстрації авторського права  25.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кордзая Натела Ревазівна, Єгоров Богдан Вікторович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
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Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Монографія "Основні поняття продовольчої безпеки країни"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
 

Анотація   
В книзі систематизовані та узагальнені дані з різних джерел: робіт ві-
домих науковців, видань державних міжнародних установ, законодав-
чої бази України та країн світу, які були інтерпретовані автором для 
даної роботи. Зроблено огляд різних точок зору щодо генезису поняття 
"продовольча безпека".  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93445  
 

Дата реєстрації авторського права  25.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Крекотень Ірина Михайлівна, 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 "Фіскальний потенціал місцевих бюджетів у контексті бюдже-
тної децентралізації в Україні"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Крекотень І. М., Глушко А. Д. Фіскальний потенціал 
місцевих бюджетів у контексті бюджетної децентралізації в Україні // 
Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. 
- 2016. - № 6. - С. 287-291. 

 

Анотація   
Обґрунтована необхідність підвищення рівня фіскального потенціалу 
місцевих бюджетів шляхом внесення ряду змін до бюджетно-
податкового законодавства, зокрема в частині запровадження механіз-
му зарахування до місцевих бюджетів частини податку на прибуток 
підприємств та сплати податку на доходи фізичних осіб до бюджетів за 
місцем ведення господарської діяльності, а не за місцем реєстрації су-
б'єкта господарювання.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93446  
 
Дата реєстрації авторського права  25.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Онищенко Світлана Володимирівна, Матковський Андрій Всеволодо-
вич, Маслій Олександра Анатоліївна (Пугач Олександра Анатоліївна)  

 

Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Стаття "Аналіз загроз економічній безпеці України в умовах іннова-
ційного розвитку економіки"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Онищенко С. В., Матковський А. В., Пугач А. А. Ана-
ліз загроз економічній безпеці України в умовах інноваційного розвит-
ку економіки // Економічний часопис - ХХІ. - 2014. - № 1-2 (2). - С. 8-11. 

 
Анотація   

Обґрунтовано визначальну роль інноваційно-інвестиційного забезпе-
чення економічної безпеки держави. Доведено, що усунення виявлених 
загроз підвищить рівень економічної безпеки України та дозволить 
сформувати стратегічні напрями її забезпечення.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93447  
 
Дата реєстрації авторського права  25.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Павельєва Анна Костянтинівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Стаття "Мистическое время, мистическое пространство и мистичес-
кий хронотоп как художественная доминанта в повести Н. В. Гоголя 
"Вечер накануне Ивана Купала"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Павельєва А. К. Мистическое время, мистическое 
пространство и мистический хронотоп как художественная доминанта 
в повести Н. В. Гоголя "Вечер накануне Ивана Купала / Закарпатські 
філологічні студії. - 2018. - Випуск 4, том 2. - С. 87-92. 

 
Анотація   

У статті розглядаються різновиди художнього часу, художнього прос-
тору та хронотопу як ключові елементи повісті М. В. Гоголя "Вечір 
проти Івана Купала". Крім того, аналізується роль оповідача у побудо-
ві просторово-часових координат твору та взаємовплив "реальних" та 
"ірреальних" персонажів з часом та простором. Окрема увага приділя-
ється кольоровій гамі та "звуковому супроводу", мотивам дороги, ви-
пробування, метаморфози і сну у їх зв'язку з простором і часом у повісті.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93448  
 
Дата реєстрації авторського права  25.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Величко Олександр Петрович, Величко Людмила 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)  Стаття "Matrix structures in management of quality of educational and 
scientific work of Ukrainian universities"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Розроблено та перевірено в практичних умовах модель матричної стру-
ктури управління якістю виконання тимчасового дослідницького про-
екту університету в умовах державного замовлення.   
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93449  
 

Дата реєстрації авторського права  25.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Катан Людмила Ігорівна, Масюк Юлія Володимирівна, Олійник Те-
тяна Іванівна, Олійник Олег Олександрович, Заблоцький Володимир 
Валентинович  

 
Повне ім'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 "Ensuring complex security of the financial flows movement in the 
national economy system"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У статті розглянуто окремі принципи циклічного перебігу економічних 
процесів у сучасних ринкових умовах на основі факторів посилення 
(ослаблення) взаємодії фінансових потоків в економіці та їх безпечного 
руху в промисловій і фінансовій економіках.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93450  
 

Дата реєстрації авторського права  25.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  LAYAH (псевдонім)  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Музичний твір з текстом "ЗАЦЕПИЛ"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93451  
 

Дата реєстрації авторського права  25.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  LAYAH (псевдонім)  
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Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Музичний твір з текстом "НЕ СПИТСЯ"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93452  
 

Дата реєстрації авторського права  25.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  LAYAH (псевдонім)  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Музичний твір з текстом "ТЕРЯЮ"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
 

Анотація   
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  93453  
 

Дата реєстрації авторського права  25.10.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Монке Олена 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 "Художня література як засіб морально-духовного вихо-

вання дітей дошкільного віку: теоретико-методичний аспект"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Монке О. С. Художня література як засіб морально-
духовного виховання дітей дошкільного віку: теоретико-методичний 
аспект. - Черкаси : Вид-во ДП "Черкаський ЦНІІ", 2015. - 248 с. 

 
Анотація   

У монографії розкрито теоретико-методичні засади морально-
духовного виховання дітей дошкільного віку засобами художньої літе-
рутури, проаналізовано сутність художньої літератури як виховного 
феномену, розкрито новий підхід до морально-духовного виховання 
дошкільників, основним засобом якого є художня література.   
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  93454  
 
Дата реєстрації авторського права  25.10.2019  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Монке Олена 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)  Навчальний посібник "Світова література для дітей дошкільного віку: 

морально-ціннісні імперативи"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Монке О. С. Світова література для дітей дошкільно-

го віку: морально-ціннісні імперативи : навчальний посібник. / О. Мо-
нке. - Одеса : Чорномор'я, 2018. - 214 с. 

 
Анотація   

У навчальному посібнику розглянуто світову літературу для дітей як 
виховний феномен; представлено авторську критику творів світового 
фольклору й літератури у контексті морально-духовного виховання 
дошкільнят; розкрито принципи й методи роботи з творами світової 
художньої літератури в контексті морально-духовного виховання дітей 
молодшого віку.  
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93455  
 
Дата реєстрації авторського права  25.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Монке Олена Станіславівна  
 
Повне ім'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 "Сім казок для дорослих і дітей"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Монке О. С. Сім казок для дорослих і дітей / О. Мон-
ке. - Черкаси : Видавництво ДП "Черкаський ЦНІІ", 2018. - 64 с.: іл. 

 
Анотація   

"Сім казок для дорослих і дітей" через художньоосмислені образи до-
поможуть пояснити Вашій дитині досить складні і навіть філософські 
питання: як-от проблему життя і смерті, взаємозв'язку і взаємовпливу 
усього живого й неживого, силу почуттів, навіть таких дорослих почут-
тів як кохання, чому велике щастя просто жити, чому потрібно цінува-
ти життя, врешті, чому сняться сни.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93456  
 

Дата реєстрації авторського права  25.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Монке Олена Станіславівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
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Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Стаття "Етнопедагогічна складова притч і казок Івана Липи у мора-
льно-духовному вихованні особистості"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

В статті досліджується виховний вплив творів Івана Липи на мораль-
ний та духовний стан особистостей.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93457  
 

Дата реєстрації авторського права  25.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Монке Олена 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)  Стаття "Діагностика готовності майбутнього вихователя до морально-
духовного виховання дошкільників"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У статті описано розуміння автором сутності феноменів "морально-
духовне виховання дошкільників", "готовність до морально-духовного 
виховання дошкільників", зокрема засобами художньої літератури.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93458  
 
Дата реєстрації авторського права  25.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Коршенко Вадим Анатолійович, Колмик Олег Олександрович, Деми-
дов Захар Георгійович, Абламський Сергій Євгенович, Пашнєв Дмитро 
Валентинович  

 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Харківський національний університет внутрішніх справ 
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Навчальний ЄРДР"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Функціонал комп'ютерної програми надає можливість розподілення 
ролей "викладач" та "курсант". Роль"курсант" дозволяє реєструвати 
правопорушення, заносити всі дані в імітовану єдину базу даних та  
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обробляти їх. Роль "викладач" дозволяє перевірити правильність ін-
формації, яку вносять курсанти.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93459  
 
Дата реєстрації авторського права  25.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Унанов Віталій Каренович (Унанов Виталий)  
 
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 "А вдруг..."   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Короткометражний сценарій є твором в сфері кінодраматургії в жанрі 
"Мелодрама", "Сімейний". Піднімаються питання дружби і сім'ї, а та-
кож обіцянок і чудес.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93460  
 
Дата реєстрації авторського права  25.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Унанов Віталій Каренович (Унанов Виталий)  
 
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 "БАРОН"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Повнометражний сценарій є комедійним твором в сфері кінодраматур-
гії з елементами фентезі.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93461  
 
Дата реєстрації авторського права  25.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мізік Юлія Ігорівна, Конопліна 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 наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Стаття "New managerial approaches for business reputation enhancing: on 
the example of Water Services Enterprises in Ukraine"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Стаття присвячена проблемам формування та підвищення рівня діло-
вої репутації підприємств водопостачання та водовідведення. Розкрито 
поняття "ділова репутація", а також розглянуто його ключові параме-
три, складові та особливості формування на комунальних підприємст-
вах України.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93462  
 

Дата реєстрації авторського права  25.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мізік Юлія Ігорівна, Конопліна 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 "Стратегічний моніторинг як інструмент управління діловою 
репутацією підприємств водопостачання та водовідведення"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 

Анотація   
Управління діловою репутацією підприємства є невід'ємною частиною 
його загальної стратегії управління. Тож, роль ділової репутації та, зо-
крема, її параметрів у довгостроковій перспективі повинна враховува-
тись при стратегічному плануванні.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93463  
 

Дата реєстрації авторського права  25.10.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мізік Юлія 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 "Антикризове управління як запорука фінансово-економічної 
безпеки житлово-комунальних підприємств"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
 

Анотація   
Розкриваються особливості антикризового управління для підпри-
ємств житлово-комунального комплексу. Запропонована модель 
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 розробки та реалізації антикризових заходів стосовно зміцнення фі-
нансово-економічної безпеки житлово-комунальних підприємств.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93464  
 

Дата реєстрації авторського права  25.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мізік Юлія Ігорівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Стаття "The Accounting and Analytical Support of Crisis Management at 
Building Enterprises"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Стаття присвячена особливостям обліково-аналітичного забезпечення 
антикризового управління на підприємствах будівельного комплексу, 
що поєднує у собі елементи обліку, планування, аналізу та інтегровано-
го контролю і здатна своєчасно і повною мірою забезпечити потреби 
менеджерів у інформації для прийняття рішень в кризових ситуаціях.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93465  
 
Дата реєстрації авторського права  25.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Конопліна 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 "Особливості взаємодії стейкхолдерів підприємств житлово-
комунального господарства"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Ефективність діяльності у сучасних умовах господарювання напряму 
пов'язана з розробкою системи стратегічного управління. Стратегія 
управління підприємством повинна враховувати вимоги всіх сторін, на 
інтереси яких впливає його діяльність. У статті розглядаються основні 
проблеми та особливості взаємодії стейкхолдерів підприємств житлово-
комунального господарства.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93466  
 
Дата реєстрації авторського права  25.10.2019  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Конопліна 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 "Форми взаємодії із стейкхолдерами підприємств житлово-
комунального господарства Харківського регіону"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

В завданнях стратегічного розвитку підприємств житлово-
комунального господарства особливу роль відіграє склад зацікавлених 
осіб та взаємодія між ними. В статті проаналізовано основні форми вза-
ємодії із зацікавленими сторонами, які застосовуються на сьогодні під-
приємствами житлово-комунального господарства Харківської області. 
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93467  
 
Дата реєстрації авторського права  25.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Tali Lankur (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)  Текст пісні "Разве виновата"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  93468  
 
Дата реєстрації авторського права  25.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Tali Lankur, Талі Ланкюр (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)  Текст пісні "Кохана"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93469  
 

Дата реєстрації авторського права  25.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Богуш Володимир Леонідович, Гетманцев Сергій Васильович, Богати-
рьов Констянтин Олександрович, Тарасова Анна Констянтинівна, Ку-
лаков Юрій Євгенович, Яцунський Євгеній 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 "Функциональное состояние гребцов на байдарках на 
этапе специальной базовой подготовки"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93470  
 

Дата реєстрації авторського права  25.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Суворов Данііл Спартакович, Черепанова Юлія Юріївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Система для ріелтерської компанії" 
("Realtor's Office")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93471  
 
Дата реєстрації авторського права  25.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Олекса Пугач (псевдонім), Найда Микола 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)  Історично-документальний твір "Славні отамани Полтавщини "Наці-
онально-визвольна боротьба в 1918-1932 рр. та сталінсько- 
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                                                           більшовицький геноцид і терор в 1929-1938 рр. на території Полтавсь-
кого краю" ("Славні отамани Полтавщини")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Книга розповідає про партизансько-повстанський рух козаків і селян 
Полтавського краю на 3-х етапах національно-визвольної боротьби в 
1918-1919 рр., 1920-1923 рр.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93472  
 

Дата реєстрації авторського права  25.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Твардовська Ірина Миколаївна, Вовчук Катерина Петрівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Щастя живе в тобі"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93473  
 
Дата реєстрації авторського права  28.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гребенчук Євгенія Сергіївна, Черепанова Юлія Юріївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Програма для обліку клієнтів та товарів лом-
барду" ("Ломбард")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Комп'ютерна програма являє собою настільну програму, яка дозволяє 
додавати нових клієнтів до ломбарду та їх товари, автоматично розра-
ховує оціночну вартість кожного товару залежно від виду товару, збері-
гає дані про клієнта та товари з можливістю їх редагування, має функ-
ції викупу та продажу товарів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93474  
 
Дата реєстрації авторського права  28.10.2019  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кирилюк Сергій Сергійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір науково-прикладного характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Медичне капеланство, психосоматична та фармацев-
тична опіка: концепція розвитку (концепція розвитку  медичного ка-
пеланства священика Сергія Кирилюка)" ("Концепція розвитку меди-
чного капеланства священика Сергія Кирилюка")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93475  
 
Дата реєстрації авторського права  28.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Антонюк Олена Ростиславівна  
 
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)  Казка "Сказка о маленькой Горошинке"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Маленька Горошинка завжди любила подорожувати. Багато місць во-
на змінила, доки одного разу не опинилася в гарному місці, де було ба-
гато чудових квітів. Горошинка так захопилася ними, що не помітила, 
як сама стала чудовою квіткою. Кожна особистість має свій талант 
стати неповторною і прекрасною. Треба вірити в це і працювати над 
собою.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93476  
 
Дата реєстрації авторського права  28.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Антонюк Олена Ростиславівна  
 
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)  Казка "Казка про маленьку Горошинку"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Маленька Горошинка завжди любила подорожувати. Багато місць во-
на змінила, доки одного разу не опинилася в гарному місці, де було ба-
гато чудових квітів. Горошинка так захопилася ними, що не помітила, 
як сама стала чудовою квіткою. Кожна особистість має свій талант 
стати неповторною і прекрасною. Треба вірити в це і працювати над 
собою.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93477  
 

Дата реєстрації авторського права  28.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Антонюк Олена Ростиславівна  
 
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)  Казка "Казка про Дубову Гілочку"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Казка про Дубову гілочку, яка разом із своєю сім'єю жила в старому лі-
сі. Вона мріяла вирости і побачити, що там за лісом. Горобчик, з яким 
вона товаришувала, так цікаво розповідав про все, що бачив. Але, як 
же це зробити? Та, коли ви разом робите одну справу, все можливо.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93478  
 

Дата реєстрації авторського права  28.10.2019  
 
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 "Аналіз та оцінка конкурентного середовища банківської 
установи"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Азізова К. М. Аналіз та оцінка конкурентного середо-
вища банківської установи / Економічний простір. - 2013. - № 78. - С. 
180-190. 

 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93479  
 

Дата реєстрації авторського права  28.10.2019  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Микицей Михайло Тарасович, Кундельська Тамара Володимирівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Методика біологічної рекультивації (біоремедіації) 
ґрунтів, забруднених нафтою і нафтопродуктами, з використанням 
природних інгредієнтів"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93480  
 

Дата реєстрації авторського права  28.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Січко Ірина Олександрівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Стаття "Природнича компетентність майбутнього фахівця початкової 
освіти як складова його професійної підготовки у світлі вимог Концеп-
ції НУШ"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Реформування освіти в Україні передбачає оновлення змісту професій-
ної підготовки фахівців, здатних до реалізації Концепції "Нова україн-
ська школа". 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93481  
 
Дата реєстрації авторського права  28.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Семененко Анжеліка Андріївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір "Тести з історії політичних вчень"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93482  
 

Дата реєстрації авторського права  28.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кутєпов Валерій Миколайович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва, літературний письмовий твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір образотворчого мистецтва з описом "Зображення розгортки упа-
кування "ILANA"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93483  
 

Дата реєстрації авторського права  28.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кутєпов Валерій Миколайович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, твір образотворчого мистецтва, складе-
ний твір  

 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка творів образотворчого мистецтва з описом "Збірник зображень 
розгорток упакування "Панна Nova" та "Ганна Nova"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93484  
 
Дата реєстрації авторського права  28.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Рудой Вадим Володимирович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Скульптура "Єдиноріг"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
 

Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93485  
 

Дата реєстрації авторського права  28.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Рудой Вадим Володимирович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Скульптура "Меловий період"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93486  
 

Дата реєстрації авторського права  28.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Рудой Вадим Володимирович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Скульптура "Морський слон"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93487  
 
Дата реєстрації авторського права  28.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Любов Андрій Іванович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір образотворчого мистецтва "П'єдестал"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93488  
 

Дата реєстрації авторського права  28.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Любов Андрій Іванович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір образотворчого мистецтва "Континенти"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93489  
 
Дата реєстрації авторського права  28.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Стемковська Ярослава Євгенівна, Матвєєва Ганна Дмитрівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ ТВОРЧОСТІ" ("МІЖ-
НАРОДНА ШКОЛА "Академія педагогічної творчості")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Робота МІЖНАРОДНОЇ ШКОЛИ "Академія педагогічної творчості" 
присвячена темі "Педагогічна творчість як джерело освітніх інновацій 
і професійного саморозвитку вчителя" й спрямована на актуалізацію 
професійного досвіду, сприяння розвитку професійних і особистісних 
компетентностей освітян, поширення серед педагогів інноваційних ідей 
і ефективних практик, надання консультацій, рекомендацій щодо не-
перервного професійного самовдосконалення.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93490  
 
Дата реєстрації авторського права  28.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дубініна Оксана Володимирівна, Бурлаєнко Тетяна Іванівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
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Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "БУЛІНГ У ШКІЛЬНОМУ СЕРЕДОВИЩІ: 7 КРОКІВ 
ЙОГО ПОДОЛАННЯ" ("Науково-практична студія "РОЗВИТОК ІН-
ФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ПЕДАГОГА В 
УМОВАХ ТРАНСФОРМАЦІЙНИХ ЗМІН СУСПІЛЬСТВА")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Науково-практична студія "РОЗВИТОК ІНФОРМАЦІЙНО-
АНАЛІТИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ПЕДАГОГА В УМОВАХ 
ТРАНСФОРМАЦІЙНИХ ЗМІН СУСПІЛЬСТВА" присвячена темі 
"Формування інформаційно-аналітичної компетентності педагога в 
умовах трансформаційних змін" і скерована на підвищення рівня про-
фесійної діяльності педагога, сприяння розвитку його професійних і 
особистісних компетентностей, направлена на поширення серед педа-
гогів інноваційних ідей та сучасних педагогічних практик, надання 
консультацій, рекомендацій щодо професійного самовдосконалення.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93491  
 

Дата реєстрації авторського права  28.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кочержук Денис Васильович, Кочержук Тетяна Федорівна, Шевченко 
Василь Васильович, Павловський Валерій Антонович, Попова Алла 
Борисівна, Мрежук Павло Павлович  

 
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 "Зігріті любов'ю" ч. 1   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93492  
 
Дата реєстрації авторського права  28.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Скрипін Роман Андрійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Сценарій програми "На екран через диван"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93493  
 

Дата реєстрації авторського права  28.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Семененко Анжеліка Андріївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір "Програма нормативної навчальної ди-
сципліни підготовки "бакалавр" для творчих спеціальностей "Основи 
політології"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93494  
 
Дата реєстрації авторського права  28.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Семененко Анжеліка Андріївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір "Програма нормативної навчальної ди-
сципліни підготовки "бакалавр" для творчих спеціальностей "Психо-
логія та педагогіка"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93495  
 
Дата реєстрації авторського права  29.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кірсанова Світлана Станіславівна, Калужська Лілія Олегівна, Казь-
міна Наталя Олександрівна, Фаліна Галина Миколаївна  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
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Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Педагогічні умови формування творчої самостійності 
студентів - майбутніх учителів іноземної мови у початковій школі"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Статтю присвячено питанню формування творчої самостійності студе-
нтів педагогічного університету як важливої складової професійної 
вчителя іноземної мови в початковій школі.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93496  
 
Дата реєстрації авторського права  29.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Казьміна Наталя Олександрівна, Калужська Лілія Олегівна, Кірсано-
ва Світлана Станіславівна, Фаліна Галина Миколаївна  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Використання римувань у навчанні іноземної мови в 
початковій школі"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У статті розглядається використання римувань як засобу формування 
фонетичної, лексичної, граматичної іншомовних компетентностей в 
учнів початкової школи.   
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93497  
 
Дата реєстрації авторського права  29.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Потапчук Євген Михайлович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір наукового характеру "Психологічна методика "Діагностика 
шлюбного потенціалу особистості" ("ДШПО")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Метою методики є з'ясування сукупності наявних можливостей, ознак 
людини, що можуть сприяти гармонійному шлюбному партнерству.   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93498  
 

Дата реєстрації авторського права  29.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дрозд 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 "Міжособистісні конфлікти підлітків як соціально-педагогічна 
проблема"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Дрозд О. В. Міжособистісні конфлікти підлітків як со-
ціально-педагогічна проблема / Virtus : Scientific Journal. - June #35, 
2019. - 278 p.  

 
Анотація   

У статті порушується актуальна проблема міжособистісних конфліктів 
підлітків, розглядаються види і причини конфліктів, визначаються 
особливості підліткового віку, основні протиріччя і новоутворення да-
ного періоду життя. Разом з тим, автор статті намагається знайти шля-
хи подолання кризових явищ у підлітковому соціумі, відшукати ймові-
рні кроки до мирного і паритетного співіснування опонентів.   
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93499  
 

Дата реєстрації авторського права  29.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Самойлова Інна Вікторівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Підручник "MASTER UKRAINIAN CASES"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93500  
 

Дата реєстрації авторського права  29.10.2019  
 
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  
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Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Стаття "Механізм функціонування суб'єктів підприємництва в кон-
тексті економічної безпеки країни"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У статті розглянуто основні проблеми та фундаментальні специфічні 
особливості функціонування суб'єктів підприємництва. Доведено, що 
сучасні тенденції єдиного економічного простору обумовлюють необ-
хідність удосконалення парадигми економічної безпеки країни.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93501  
 

Дата реєстрації авторського права  29.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Пасєка Петро Вікторович, Кикилик Ірина Володимирівна, Рудченко 
Олена Вікторівна  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Психологічне тестування"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програмний комплекс для психологічного тестування може бути вико-
ристаний при: прийомі кандидата на роботу; переведенні працівника 
на інший напрям роботи; призначенні на керівну посаду; створенні 
психологічного портрету працівника та колективу загалом; отриманні 
додаткової інформації про працівника.   
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93502  
 

Дата реєстрації авторського права  29.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Патола Володимир Богданович  
 
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 "Марш Об'єднаних Сил України" ("Марш Об'єднаних Сил")  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93503  
 

Дата реєстрації авторського права  29.10.2019  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Настя Мендус (псевдонім)  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Музичний твір з текстом "Шляхи"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93504  
 

Дата реєстрації авторського права  29.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Цюняк Оксана Петрівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчально-методичний посібник для самостійної роботи студентів 
"Педагогічна інноватика"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Цюняк О. П. Педагогічна інноватика : навчально-

методичний посібник для самостійної роботи студентів. Івано-
Франківськ : Видавець Кушнір Г. М., 2019. - 128 с. 

 
Анотація   

Навчально-методичний супровід самостійної роботи студентів з навча-
льної дисципліни "педагогічна інноватика" передбачає частково твор-
чу самостійну роботу студентів; є джерелом накопичення загальних 
прийомів і способів їхньої розумової праці, зокрема, навчає виокрем-
лювати і формулювати проблеми, самостійно їх вирішувати; сприяє 
розвитку творчої активності майбутніх фахівців.   
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93505  
 
Дата реєстрації авторського права  29.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Цюняк Оксана Петрівна, Довбенко 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)  Навчально-методичний посібник "Педагогічна інноватика"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Цюняк О. П., Довбенко С. Ю. Педагогічна інноватика : 
навчально-методичний посібник : Автори-упорядники :  Цюняк О. П., 
Довбенко С. Ю., Івано-Франківськ : Видавець Кушнір Г. М., 2019. - 190 с.     

 
Анотація   

У посібнику представлено навчально-методичний матеріал для прове-
дення лекційних і практичних занять з навчальної дисципліни "Педа-
гогічна інноватика" для студентів спеціальності "Початкова освіта". 
До практичного курсу увійшли система практичних занять та методи-
чні вказівки до їх проведення. Посібник містить завдання для само-
стійної роботи, програмові вимоги до екзамену, короткий термінологі-
чний словник, додатки. Подані матеріали сприятимуть професійно-
особистісному розвитку майбутніх педагогів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93506  
 

Дата реєстрації авторського права  29.10.2019  
 
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 "Скрипка-печали"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93507  
 

Дата реєстрації авторського права  29.10.2019  
 
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 "Все, харе"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93508  
 

Дата реєстрації авторського права  29.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Фаліон Наталія Іванівна  
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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 "Позитив"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93509  
 

Дата реєстрації авторського права  29.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Фаліон Наталія Іванівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Граблі"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93510  
 

Дата реєстрації авторського права  29.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Фаліон Наталія Іванівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Я твоя мила"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93511  
 

Дата реєстрації авторського права  29.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Фаліон Наталія Іванівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
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Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Дві долі"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93512  
 

Дата реєстрації авторського права  29.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Фаліон Наталія Іванівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Сама"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93513  
 

Дата реєстрації авторського права  29.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Фаліон Наталія Іванівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Дієта"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93514  
 

Дата реєстрації авторського права  29.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Фаліон Наталія Іванівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
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Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Св'ято на селі"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93515  
 

Дата реєстрації авторського права  29.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Фаліон Наталія Іванівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Добре там, де нас нема"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93516  
 

Дата реєстрації авторського права  29.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Фаліон Наталія Іванівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Жіноча мрія"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93517  
 

Дата реєстрації авторського права  29.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Фаліон Наталія Іванівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Старий альбом"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93518  
 

Дата реєстрації авторського права  29.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Фаліон Наталія Іванівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Жіноча сумочка"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93519  
 

Дата реєстрації авторського права  29.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Фаліон Наталія Іванівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Хелоу, Європа"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
 

Анотація   
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93520  
 

Дата реєстрації авторського права  29.10.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Фаліон Наталія Іванівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Карапет"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
 

Анотація   
 

 



Авторське право і суміжні права. Бюлетень № 55, 2019 
 

 

574

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93521  
 
Дата реєстрації авторського права  29.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Фаліон Наталія Іванівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Я повертаюся назад"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93522  
 

Дата реєстрації авторського права  29.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Демидов Денис Геннадійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Письмовий твір науково-практичного характеру "Миолифтинговый 
массаж лица"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93523  
 
Дата реєстрації авторського права  29.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Голида Тетяна Олегівна  
 
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 "Вогонь"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93524  
 
Дата реєстрації авторського права  29.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бреус Світлана Василівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір наукового характеру "Прогнозування 
рівня економічної безпеки системи закладів вищої освіти у контексті 
управління нею"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93525  
 

Дата реєстрації авторського права  29.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бреус Світлана Василівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір наукового характеру "Дослідження ви-
кликів та загроз у контексті управління економічною безпекою систе-
ми закладів вищої освіти"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93526  
 
Дата реєстрації авторського права  29.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Крилов Артем Вадимович, Ямненко Юлія 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 "Визначення оптимального маршруту морсь-
кого вантажного транспорту за допомогою машинного навчання"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93527  
 
Дата реєстрації авторського права  29.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кутіков Дамір Олександрович (damirkut)  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Додаток Computerized Quality of Sleep 
Inventory Екосистеми програмних компонентів POTesMANU" 
("POTesMANU сQoSI")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма для проведення тестування за допомогою електронних при-
строїв з сенсорними екранами шляхом натискання або голосом дозво-
ляє фіксувати і аналізувати хід тестування, його результати, хрономет-
ричні показники; отримувати заповненні бланки тесту у форматі PDF; 
зберігати недоступними для змін дані у вигляді файлів MS Excel.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93528  
 
Дата реєстрації авторського права  29.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кутіков Дамір Олександрович (damirkut)  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Додаток Computerized Set for Assessment of 
Cognitive Capacity and Switchability Екосистеми програмних компонен-
тів POTesMANU" ("POTesMANU сSACCAS")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма для проведення тестування з мовами за допомогою електро-
нних пристроїв з сенсорними екранами шляхом натискання або голо-
сом дозволяє фіксувати і аналізувати хід тестування, його результати, 
хронометричні показники; отримувати заповнені бланки тесту у фор-
маті PDF;  зберігати недоступними для змін дані у вигляді файлів МS 
Excel.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93529  
 

Дата реєстрації авторського права  29.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кутіков Дамір Олександрович (damirkut)  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Додаток Сomputerized Hospital Anxiety and 
Depression Scale Екосистеми програмних компонентів POTesMANU" 
("POTesMANU сHADS")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма для проведення тестування з мовами за допомогою електро-
нних пристроїв з сенсорними екранами шляхом натискання або голо-
сом дозволяє фіксувати і аналізувати хід тестування, його результати, 
хронометричні показники; отримувати заповнені бланки тесту у фор-
маті PDF;  зберігати недоступними для змін дані у вигляді файлів МS 
Excel. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93530  
 
Дата реєстрації авторського права  29.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кутіков Дамір Олександрович (damirkut), Кізюріна Юлія Віталіївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Додаток Computerized Multiple Sclerosis 
Quality of Life Inventory Екосистеми програмних компонентів 
POTesMANU"  ("POTesMANU сQLIms")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма для проведення тестування з мовами за допомогою електро-
нних пристроїв з сенсорними екранами шляхом натискання або голо-
сом дозволяє фіксувати і аналізувати хід тестування, його результати, 
хронометричні показники; отримувати заповнені бланки тесту у фор-
маті PDF;  зберігати недоступними для змін дані у вигляді файлів МS 
Excel. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93531  
 
Дата реєстрації авторського права  29.10.2019  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мартинов Сергій Валерійович, Людвинський Андрій Володимирович, 
Загляда Іван Михайлович, Заремба Ольга Миколаївна, Єржов Віктор 
Григорович  

 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "Д.І.О. - ТРЕЙДЕР ІН-
ТЕРНАЦІОНАЛ" 

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Інформаційна система "Центр обробки да-
них" ("КП ІС "ЦОД")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма призначена для автоматизації процесів формування матері-
алів по адміністративному правопорушенню та винесенню відповідної 
постанови на підставі отриманої та обробленої доказової бази.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93532  
 
Дата реєстрації авторського права  29.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Харитонова Вікторія Олегівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір "МУВ-методика"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Сучасні діти за своєю природою винахідливі, активні та допитливі екс-
периментатори. Проте, потрапляючи до школи, вони швидко втрача-
ють мотивацію до навчання, починають мислити стандартно, а будь-
який прояв інакомислення наштовхується на стійкий супротив з боку 
дорослих авторитетів. В методиці  не існує критики і нудьги. Це саме те 
місце, де діти зможуть приміряти на себе безліч ролей: від футуролога 
до письменника. Готові разом йти до мети - майбутнього успіху наших 
дітей? Тоді вперед - застосовувати методику і закохувати дітей в сам 
процес мислення та навчання.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93533  
 
Дата реєстрації авторського права  29.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Вонсевич Костянтин Петрович, Притула Ольга Анатоліївна  
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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 "Інструкція з використання інформаційно-
вимірювальної системи FMG" ("Інструкція з використання "IMFMG") 

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93534  
 

Дата реєстрації авторського права  29.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Вонсевич Костянтин Петрович, Притула Ольга Анатоліївна, Безуглий 
Михайло 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 "Інструкція з використання інформаційно-
вимірювальної системи FeedBack" ("Інструкція з використання 
"IMFeed")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93535  
 

Дата реєстрації авторського права  29.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Вонсевич Костянтин Петрович, Притула Ольга Анатоліївна, Вардане-
сян Карен Арменович  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Інструкція з використання інформаційно-
вимірювальної системи sEMG" ("Інструкція з використання 
IMsEMG")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93536  
 

Дата реєстрації авторського права  29.10.2019  
 



Авторське право і суміжні права. Бюлетень № 55, 2019 
 

 

580

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Резнік Олег Григорович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Стаття "Босінг у військовому середовищі як соціально-психологічна 
проблема"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93537  
 
Дата реєстрації авторського права  29.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Резнік Олег Григорович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Стаття "Психологічні особливості вияву босінгу у військовому середо-
вищі"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У статті розглядаються психологічні особливості військового середо-
вища, які сприяють прояву босінгу в прикордонних підрозділах. Окре-
слено роль військового керівника як суб'єкта босінгу у процесі усунен-
ня психологічних бар'єрів спілкування.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93538  
 
Дата реєстрації авторського права  29.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Резнік Олег Григорович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Стаття "Програма протидії босінгу у відділі прикордонної служби та 
результати її апробації"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У статті розглядаються результати впровадження програми протидії 
босінгу у відділі прикордонної служби. Обґрунтовано та розкрито етапи 
протидії босінгу у прикордонному підрозділі.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93539  
 

Дата реєстрації авторського права  29.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Присяжнюк Вікторія Станіславівна (Калиновская Виктория)  
 
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 "Сказки для тех кто не спит в самолете"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

До збірки увійшли: "Отель Амбассадор", "Два мира", "Сто лет спустя".  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93540  
 

Дата реєстрації авторського права  29.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Болбас Олександр Миколайович, Беззубець Тетяна Яківна, Виногра-
дова Ольга Євгеніївна, Стогній Наталія Сергіївна, Кирчей Іван Олек-
сійович  

 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Науково-дослідний, проектно-конструкторський та технологічний ін-
ститут мікрографії 

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Методичний посібник "Створення, формування, ве-
дення та використання страхового фонду документації України" ("МП 
84.2-37552598-002:2015")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
 

Анотація   
Методичний посібник призначений для поширення інформації з пи-
тань страхового фонду документації України і являє собою системати-
зоване зведення основних відомостей та положень про роботи у сфері 
страхового фонду документації.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93541  
 

Дата реєстрації авторського права  29.10.2019  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Жейнова Світлана Сергіївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний твір наукового характеру "Критерії, показники та рівні 
сформованості творчих якостей майбутніх вихователів закладів дошкі-
льної освіти"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Здійснено аналіз наукових підходів до розробки критеріїв та показників 
сформованості творчих якостей майбутніх вихователів закладів дошкі-
льної освіти. Виявлено, що одним з головних завдань сучасної системи 
освіти є її перехід до творчих, проблемних методів навчання і вихован-
ня, які забезпечують формування творчої особистості.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93542  
 

Дата реєстрації авторського права  29.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Вовк Богдан Іванович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Автореферат дисертації "Формування самоосвітньої компетентності 
майбутніх викладачів практичного навчання професійно-технічних 
навчальних закладів"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93543  
 
Дата реєстрації авторського права  29.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Вовк Богдан Іванович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Дисертація "Формування самоосвітньої компетентності майбутніх ви-
кладачів практичного навчання професійно-технічних навчальних за-
кладів"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Дисертація стосується дослідження проблеми формування самоосвіт-
ньої компетентності майбутніх викладачів практичного навчання про-
фесійно-технічних навчальних закладів у процесі професійної підгото-
вки, на основі теоретичного визначення, обґрунтування й експеримен-
тальної перевірки ефективності запроваджених педагогічних умов. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93544  
 

Дата реєстрації авторського права  29.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Занора Володимир Олександрович, Войтко Сергій Васильович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Монографія "Управління підприємствами: планування технологічних 
витрат, ризик-менеджмент, мотивування, прийняття управлінських 
рішень"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Висвітлено теоретико-методичні основи управління підприємствами, 
зокрема з таких аспектів як планування технологічних витрат, ризик-
менеджмент, мотивування та прийняття управлінських рішень. Запро-
поновано науково-методичні положення управління витратами під-
приємств.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93545  
 
Дата реєстрації авторського права  29.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Безпаленко Ірина Олександрівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Наполовину"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Музичний твір є ліричною сучасною піснею про кохання.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93546  
 

Дата реєстрації авторського права  29.10.2019  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Маракушин Дмитро Ігоревич, Огнєв Віктор Андрійович, Мельничен-
ко Олександр Анатолійович, Ісаєва Інна Миколаївна, Чухно Інна Ана-
толіївна  

 
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 "Тhe questionnaire research on the impact of social, 
economic, temporal and natural factors on the health of foreign (English-
speaking) students in Ukrainian universities"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Опитувальник є інструментом медико-соціального дослідження, ре-
зультати якого мають стати вагомим підґрунтям для розробки профі-
лактичних заходів, спрямованих на покращення адаптації таких студе-
нтів до нових умов життєдіяльності. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93547  
 
Дата реєстрації авторського права  29.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Маракушин Дмитро Ігоревич, Огнєв Віктор Андрійович, Мельничен-
ко Олександр Анатолійович, Ісаєва Інна Миколаївна, Чухно Інна Ана-
толіївна  

 
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 "Опросник исследования влияния социальных, эконо-
мических, темпоральных и природных факторов на здоровье иност-
ранных (русскоговорящих) студентов в украинских университетах"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Опитувальник є інструментом медико-соціального дослідження, ре-
зультати якого мають стати вагомим підґрунтям для розробки профі-
лактичних заходів, спрямованих на покращення адаптації іноземних 
студентів до нових умов життєдіяльності.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93548  
 
Дата реєстрації авторського права  29.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Маракушин Дмитро Ігоревич, Огнєв Віктор Андрійович, Мельничен-
ко Олександр Анатолійович, Ісаєва Інна Миколаївна, Чухно Інна Ана-
толіївна  
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Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця Харківський національний медичний університет 
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Опитувальник дослідження впливу соціальних, еко-
номічних, темпоральних і природних факторів на здоров'я українських 
студентів у вітчизняних закладах вищої освіти"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Опитувальник є інструментом медико-соціального дослідження, ре-
зультати якого мають стати вагомим підґрунтям для розробки профі-
лактичних заходів, спрямованих на покращення адаптації українських 
студентів до нових умов життєдіяльності.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93549  
 

Дата реєстрації авторського права  29.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мазанов Костянтин Анатолійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Зауваження до досліду Майкельсона-Морлі (фізика 
кінця 19-го століття)"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

В статті наводяться докази того, що в відомому досліді американських 
вчених Майкельсона і Морлі кінця 19-го століття результуючі промені 
світла, що потрапляє на екран досліду, не є когерентними і навіть про-
менями, це не промені, а інтерференційні картини заломів променів на 
поверхнях дзеркал.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93550  
 

Дата реєстрації авторського права  29.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мазанов Костянтин Анатолійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Наукова стаття "Нові версії вічних двигунів К. А. Мазанова з зовні-
шнім і внутрішнім колесами зі зсувом внутрішнього за допомогою  
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                                                           важеля в центрі зовнішнього колеса. Перша версія перевірена" ("Версії 
вічних двигунів К. А. Мазанова зі зсувом внутрішнього колеса за допо-
могою важеля в центрі зовнішнього колеса")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

В статті К. А. Мазанова розглянуті версії вічного двигуна з зовнішнім і 
внутрішнім колесами зі зсувом внутрішнього колеса за допомогою ва-
желя, прикріпленого до валу в центрі зовнішнього колеса на підшип-
нику з можливістю вільного обертання.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93551  
 
Дата реєстрації авторського права  29.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Зарівна (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)  Опис фестивалю "Літературно-мистецькі презентації "КИЇВ-ТЕКСТ" 
("КИЇВ-ТЕКСТ")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93552  
 
Дата реєстрації авторського права  29.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Садова Ганна Юріївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Общее языкознание: учебно-методические рекоменда-
ции для самостоятельной работы студента"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Садовая А. Ю. Общее языкознание : учебно-
методические рекомендации для самостоятельной работы студента. - 
Николаев, 2018. - 150 с. 

 
Анотація   

У навчально-методичних рекомендаціях відповідно до вимог кредитно-
трансферної системи навчання пропонуються матеріали для самостійної  
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роботи, тестові завдання різної складності, що полегшать вивчення та 
краще засвоєння курсу "Загальне мовознавство", а також сприятимуть 
правильному уявленню про мовні явища.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93553  
 

Дата реєстрації авторського права  29.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гречаник Олена Євгенівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Стаття "Акмеологічна компетентність керівника навчального закла-
ду"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 

Анотація   
У статті уточнено сутність акмеологічного підходу як системи принци-
пів, методів і прийомів, які дозволяють розв'язувати акмеологічні про-
блеми й завдання. Уточнено суть, структуру та зміст акмеологічної 
компетентності керівника навчального закладу, визначено основні за-
соби її розвитку.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93554  
 

Дата реєстрації авторського права  29.10.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гречаник Олена Євгенівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Стаття "Розвиток готовності педагогів до професійного самовдоскона-
лення: управлінський аспект"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У статті розглянуто діяльність керівника закладу освіти зі створення 
належних умов для розвитку готовності вчителів до професійно-
педагогічного самовдосконалення, визначено основні форми роботи з 
педагогами, функції керівника з розвитку готовності педагогів до про-
фесійного самовдосконалення.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93555  
 
Дата реєстрації авторського права  29.10.2019  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Хлєбнікова Таліна Миколаївна, Гречаник Олена Євгенівна, Григораш 
Віктор Валентинович  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Стаття "Акмеологічний супровід педагога в процесі саморозвитку"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У статті визначено напрями акмеологічної підтримки вчителя в проце-
сі його саморозвитку, такі як психологічна й акмеологічна діагностика, 
акмеологічна освіта, акмеологічна профілактика, акмеологічна консу-
льтація. Висновки дослідження підтверджено експериментальними да-
ними.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93556  
 
Дата реєстрації авторського права  29.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Григораш Віктор Валентинович, Хлєбнікова Таліна Миколаївна, Гре-
чаник Олена Євгенівна  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Стаття "Внутрішній освітній аудит як чинник впливу на якість освіт-
нього процесу в закладі загальної середньої освіти"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
 

Анотація   
У статті окреслено основні підходи до створення системи внутрішнього 
аудиту в закладі загальної середньої освіти. Представлена нова модель 
внутрішнього аудиту: система управління якістю в школі. Наведена 
модель оцінки якості внутрішнього аудиту в закладі загальної серед-
ньої освіти.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93557  
 

Дата реєстрації авторського права  29.10.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Хлєбнікова Таліна Миколаївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
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Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Книга "Ділова гра як метод активного навчання педагога"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Хлєбнікова Т. М. Ділова гра як метод активного на-
вчання педагога : Навчально-методичний посібник для викладачів, 
слухачів ІПО, директорів шкіл, керівників РУО. - Х. : Вид. група "Ос-
нова", 2005. - 80 с. - (Серія "Бібліотека журналу "Управління шко-
лою"). 

 
Анотація   

У книзі розкрито теоретичні засади та надані методичні рекомендації 
щодо проведення ділових педагогічних ігор. Запропоновано розробки 
засідань педагогічних рад, дискусійних клубів тощо.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93558  
 

Дата реєстрації авторського права  29.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Хлєбнікова Таліна 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 "Впровадження особистісно-зорієнтованого навчання в навча-
льний процес закладу освіти як управлінська проблема"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У статті схарактеризовано особливості управління впровадження осо-
бистісно-зорієнтованого навчання в освітній процес закладу загальної 
середньої освіти, запропоновано алгоритм управління впровадженням 
інноваційних освітніх технологій у закладі освіти.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93559  
 
Дата реєстрації авторського права  29.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Пузанова Ольга Геннадіївна, Батушкін Валерій Володимирович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчальний посібник "Пропедевтика ревматичних захворювань"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У посібнику наведено принципи та методи клінічного, лабораторного 
та інструментального обстеження пацієнта з ознаками ураження опор-
но-рухового апарату, описано основні ревматологічні синдроми.  
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Для студентів-медиків, лікарів-інтернів, лікарів загальної практики - 
сімейної медицини, терапевтів, ревматологів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93560  
 
Дата реєстрації авторського права  29.10.2019  
 
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 (поезія), складений твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка текстів пісень "Поцілунки"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93561  
 
Дата реєстрації авторського права  29.10.2019  
 
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 фор-
туни"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93562  
 

Дата реєстрації авторського права  29.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кузнєцов Сергій Олександрович  
 
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 "Розкладна підставка для смартфона 
"Holdercard"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93563  
 

Дата реєстрації авторського права  29.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мащак (псевдонім), Тимощук Катерина 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 "Календар для вироблення та плану-
вання звичок по збалансованому життєвого балансу "KidsLifeSchool 
чудо щоденник" ("Чудо щоденник")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Твір являє собою опис системи, яка дозволяє прививати життєво важ-
ливі звички дитині з 1 класу у школі, з метою формування збалансова-
ної, компетентної та щасливої особистості.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93564  
 
Дата реєстрації авторського права  29.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лишак Галина Степанівна, Лишак Михайло Володимирович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, створений для кіно  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Сценарій до дитячого музичного фільму "В. О. Миколая"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Літературно-драматичний твір, написаний як основа для постановки 
дитячого кіно- або телефільму до Свята Миколая. Являє собою деталь-
ний опис сцен і діалогів персонажів з ремарками.   
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93565  
 

Дата реєстрації авторського права  29.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Громов Андрій Олександрович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
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Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір, створений для сценічного показу  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Хореографічний твір, створений для сценічного показу, "Вогні Мадриду"  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93566  
 
Дата реєстрації авторського права  29.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Громов Андрій Олександрович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір, створений для сценічного показу  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Хореографічний твір, створений для сценічного показу, "Свінг 
(Swing)"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93567  
 
Дата реєстрації авторського права  30.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Васильков Микола 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-тритмент документального фільму "UKE"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 

Анотація   
Цю національність у Північній Америці називають Ukrainians або ко-
ротко UKE. Часопис щільного проживання даного народу з народами 
континенту настільки довгий, як сама статистика.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93568  
 

Дата реєстрації авторського права  30.10.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Пантелєєв Олексій Валерійович, Мамедов Олексій Хаджі-Муратович  
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Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Сценарій повнометражного анімаційного фільму "АЗАРТ"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Головний герой Кость - професійний гравець. Одного разу зробивши 
фатальну помилку, він змушений грати за чужими правилами. Кость 
намагається вийти з гри, але привиди минулого все більше затягують 
його в пастку АЗАРТУ.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93569  
 
Дата реєстрації авторського права  30.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Олег Любімцєв (псевдонім), Панченко Юрій Анастасійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Сценарій розважальної телепрограми "ПРОЕКТ "СНИМИ КЛИП НА 
МОБИЛКУ" ("Зніміть КЛИП НА МОБІЛКУ")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Кожна людина може зняти відеокліп на свій мобільний телефон, склас-
ти його в комп'ютері, розмістити на сторінці конкурсу "Зніміть КЛИП 
НА МОБИЛКУ" інтернет-сайта телеканалу і, нарешті, побачити свою 
творчість по одному з центральних телевізійних каналів в однойменній 
ТВ програмі.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93570  
 
Дата реєстрації авторського права  31.10.2019  
 
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 "Су-
венір. Міккі"/Model for self-assembly without glue UGEARS "Souvies. 
Mickey" ("Модель "Сувенір. Міккі"/Model "Souvies. Mickey")  
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Твір є іграшкою у вигляді механічної об'ємної 3D-моделі для самостій-
ного складання без клею UGEARS "Сувенір. Міккі"/"Souvies. Mickey". 
Іграшка виконана в різних ракурсах. Деталізація моделі виконана у 
вигляді креслень. Твір є іграшковою моделлю анімаційного персонажа, 
призначеною для виготовлення та збирання (монтування) без клею.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93571  
 

Дата реєстрації авторського права  31.10.2019  
 
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 "Су-
венір. Мінні"/Model for self-assembly without glue UGEARS "Souvies. 
Minnie" ("Модель "Сувенір. Мінні"/Model "Souvies. Minnie")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Твір є іграшкою у вигляді механічної об'ємної 3D-моделі для самостій-
ного складання без клею UGEARS "Сувенір. Мінні"/"Souvies. Minnie". 
Іграшка виконана в різних ракурсах. Деталізація моделі виконана у 
вигляді креслень. Твір є іграшковою моделлю анімаційного персонажа, 
призначеною для виготовлення та збирання (монтування) без клею. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93572  
 

Дата реєстрації авторського права  31.10.2019  
 
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 "Бу-
рштинова скринька"/Model for self-assembly without glue UGEARS "The 
Amber Box" ("Модель "Бурштинова скринька"/Model "The Amber 
Box")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Твір є іграшкою у вигляді механічної об'ємної 3D-моделі для самостій-
ного складання без клею UGEARS "Бурштинова  
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скринька"/"The Amber Box". Іграшка виконана в різних ракурсах. Де-
талізація моделі виконана у вигляді креслень. Твір є іграшковою мо-
деллю прикрашеною бурштином, призначеною для виготовлення та 
збирання (монтування) без клею.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93573  
 

Дата реєстрації авторського права  31.10.2019  
 
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 "Су-
венір. Стіч"/Model for self-assembly without glue UGEARS "Souvies. 
Stich" ("Модель "Сувенір. Стіч"/Model "Souvies. Stich")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Твір є іграшкою у вигляді механічної об'ємної 3D-моделі для самостій-
ного складання без клею UGEARS "Сувенір. Стіч"/"Souvies. Stich". Іг-
рашка виконана в різних ракурсах. Деталізація моделі виконана у ви-
гляді креслень. Твір є іграшковою моделлю анімаційного персонажа, 
призначеною для виготовлення та збирання (монтування) без клею.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93574  
 
Дата реєстрації авторського права  31.10.2019  
 
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 "Су-
венір. Замок"/Model for self-assembly without glue UGEARS "Souvies. 
Castle" ("Модель "Сувенір. Замок"/Model "Souvies. Castle")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Твір є іграшкою у вигляді механічної об'ємної 3D-моделі для самостій-
ного складання без клею UGEARS "Сувенір. Замок"/"Souvies. Castle". 
Іграшка виконана в різних ракурсах. Деталізація моделі виконана у 
вигляді креслень. Твір є іграшковою моделлю замка, призначеною для 
виготовлення та збирання (монтування) без клею.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93575  
 
Дата реєстрації авторського права  31.10.2019  
 
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 
"Стімпанк-годинничок"/Model for self-assembly without glue UGEARS 
"Steampunk Clock" ("Модель "Стімпанк-годинничок"/Model 
"Steampunk Clock")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Твір є іграшкою у вигляді механічної об'ємної 3D-моделі для самостій-
ного складання без клею UGEARS  "Стімпанк-
годинничок"/"Steampunk Clock". Іграшка виконана в різних ракурсах. 
Деталізація моделі виконана у вигляді креслень. Твір є іграшковою 
моделлю настільного годинника, призначеною для виготовлення та 
збирання (монтування) без клею.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93576  
 
Дата реєстрації авторського права  31.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Літвінова Ольга Іванівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, музичний твір без тексту, фотографіч-
ний твір  

 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір науково-освітнього характеру "Велика 
книга музичного керівника"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У творі автором викладена унікальна методологія для музичного кері-
вника, авторські розробки занять та заходів, семінарів, авторські му-
зичні твори, музично-дидактичні ігри, ноти для ранкової гімнастики. 
Також твір містить: графіки роботи, орієнтовану нормативно-правову 
базу, календарне та перспективне планування. Твір може бути корис-
ним для музичних керівників, викладачів музичних вузів.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93577  
 

Дата реєстрації авторського права  31.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Романова Лариса Сергіївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Графічне зображення "Зображення логотипу "AMBN"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Зображення логотипу майстрів по брейдингу і нарощуванню волосся.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93578  
 

Дата реєстрації авторського права  31.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Литовченко Микола Федорович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, твір образотворчого мистецтва, фото-
графічний твір  

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Книга "Туман"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
 

Анотація   
До твору увійшли: поезія, проза, живопис, фотоетюди.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93579  
 

Дата реєстрації авторського права  31.10.2019  
 

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 "Ресторан-
на справа"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
 

Анотація   
Опорний конспект лекцій призначений для підвищення ефективності 
засвоєння матеріалу дисципліни "Ресторанна справа", а також для  
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самостійної роботи студентів освітнього ступеня "бакалавр" спеціаль-
ності 242 "Туризм", у тому числі під час підготовки до лекційних за-
нять, тестування та екзамену, а також для візуального супроводження 
лекцій.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93580  
 
Дата реєстрації авторського права  31.10.2019  
 
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)  Навчально-методичне видання "Опорний конспект лекцій "Антикри-
зове управління банком"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Опорний конспект лекцій призначений для аудиторного опрацювання 
навчальної дисципліни або самостійного вивчення матеріалу студен-
тами спеціальності "Банківська справа" денної та заочної форм на-
вчання і більш ефективного засвоєння студентами матеріалу дисциплі-
ни та самостійної роботи.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93581  
 
Дата реєстрації авторського права  31.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Колодізєва Світлана 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 "Методичні рекомендації до самостій-
ної роботи студентів "Ринок фінансових послуг"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Методичні рекомендації до самостійної роботи студентів розроблені 
відповідно до програми дисципліни "Ринок фінансових послуг" для 
студентів факультету банківської справи спеціальності 072 "Фінанси, 
банківська справа та страхування" другого рівня вищого освітнього 
ступеня "магістр" і призначені для самостійної та індивідуальної робо-
ти студентів над дисципліною.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  93582  
 
Дата реєстрації авторського права  31.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Єльцов Денис Сергійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця  Київський національний торговельно-економічний університет 
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Навчально-методичне видання "Методичні рекомендації до практич-

них занять освітній ступінь "бакалавр" для всіх спеціальностей "БА-
СКЕТБОЛ"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 

Анотація   
Викладений матеріал відповідає робочій програмі дисципліни "Фізич-
не виховання" і може бути рекомендований студентам І-V курсів усіх 
спеціальностей.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93583  
 

Дата реєстрації авторського права  31.10.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Пивоваров Андрій Анатолійович, Черепов Олексій Володимирович, 
Коптєв Костянтин Геннадійович  

 
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 практич-
них занять освітній ступінь "бакалавр" для всіх спеціальностей "Фізи-
чне виховання атлетична гімнастика. Вправи для м'язів рук"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Вправи з вагою (гантелі, штанга та ін.) практично у всіх видах спорту є 
найбільш дієвими для розвитку сили. А підняття важких предметів як 
змагальної діяльності - основне у важкій атлетиці, силовому триборстві 
та гирьовому спорті. До цих видів спорту можна зарахувати й атлетизм 
(культуризм), в якому тренування з вагою є основним у тренувальному 
процесі.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93584  
 
Дата реєстрації авторського права  31.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Клошинський Олександр Володимирович  
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Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір науково-практичного характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір науково-практичного характеру "Напій безалкогольний негазо-
ваний. ХОЛОДНИЙ ЧАЙ. ЯГІДНИЙ З ІВАН-ЧАЄМ. Гарячого розли-
ву"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93585  
 

Дата реєстрації авторського права  31.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Клошинський Олександр Володимирович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір науково-практичного характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір науково-практичного характеру "Напій безалкогольний негазо-
ваний. ХОЛОДНИЙ ЧАЙ. ІВАН-ЧАЙ ЗІ СМОРОДИНОЮ. Гарячого 
розливу"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93586  
 

Дата реєстрації авторського права  31.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Клошинський Олександр Володимирович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір науково-практичного характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір науково-практичного характеру "ХОЛОДНИЙ ЧАЙ. ІВАН-ЧАЙ 
ФЕРМЕНТОВАНИЙ З ЧОРНИЦЕЮ. Гарячого розливу. 100% НАТУ-
РАЛЬНИЙ"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93587  
 

Дата реєстрації авторського права  31.10.2019  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Клошинський Олександр Володимирович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір науково-практичного характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір науково-практичного характеру "Напій безалкогольний негазо-
ваний. ХОЛОДНИЙ ЧАЙ. ІВАН-ЧАЙ З ЧОРНИЦЕЮ. Гарячого роз-
ливу"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93588  
 
Дата реєстрації авторського права  31.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Клошинський Олександр Володимирович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір науково-практичного характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір науково-практичного характеру "Напій безалкогольний негазо-
ваний. ХОЛОДНИЙ ЧАЙ. ІВАН-ЧАЙ З МАЛИНОЮ. Гарячого розли-
ву"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93589  
 

Дата реєстрації авторського права  31.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Клошинський Олександр Володимирович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір науково-практичного характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір науково-практичного характеру "Напій безалкогольний негазо-
ваний. ХОЛОДНИЙ ЧАЙ. ІВАН-ЧАЙ ФЕРМЕНТОВАНИЙ З М'Я-
ТОЮ. Гарячого розливу"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93590  
 

Дата реєстрації авторського права  31.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Клошинський Олександр Володимирович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір науково-практичного характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір науково-практичного характеру "Напій безалкогольний негазо-
ваний. ХОЛОДНИЙ ЧАЙ. ІВАН-ЧАЙ З ШИПШИНОЮ. Гарячого роз-
ливу"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93591  
 

Дата реєстрації авторського права  31.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Беліченко Олена Петрівна, Гаєвський Юрій Дмитрович, Кормакова 
Катерина Євгенівна, Ладжун Юрій Іванович, Татарінцева Катерина 
Володимирівна, Фуголь Леонід Дмитрович  

 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Державний гемологічний центр України 
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, ілюстрація  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчально-довідковий посібник "Фотоатлас включень у дорогоцінно-
му камінні" ("Фотоатлас")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Посібник призначений для практичних занять навчального курсу 
"Атестація та експертна оцінка дорогоцінного каміння" та курсів під-
вищення кваліфікації за програмами підготовки експертів-гемологів. 
Містить загальні відомості щодо включень у дорогоцінному камінні 
другого-четвертого порядку, взятого з колекції ДГЦУ (сапфіри кольо-
рові, опали благородні, шпінелі, турмаліни, хризоліти, циркони, квар-
ци, топази, гранати, берили, кордієрити, танзаніти, хризоберили, акси-
ніти, данбурити, кліногуміти, сподумени, скаполіти, фенакіти, хромдіо-
псиди, апатити).  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93592  
 
Дата реєстрації авторського права  31.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ульянич Владислав Олегович  
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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 "ЕПІЗОД"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93593  
 

Дата реєстрації авторського права  31.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ульянич Владислав Олегович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "МИ - ДІТИ"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93594  
 

Дата реєстрації авторського права  31.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Демчук Наталія Іванівна, Безугла 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)  Стаття "Синергетичний гістерезис як інноваційне явище в економіці 
підприємництва"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Демчук Н. І., Безугла Л. С. Синергетичний гістерезис 
як інноваційне явище в економіці підприємництва // Проблеми систем-
ного підходу в економіці. - 2019. - Випуск 3 (71), ч. 1. - С. 192-198. 

 
Анотація   

У статті встановлено зв'язок між гістерезисом та синергетикою, який 
визначається тим, що синергетичний гістерезис доцільно покласти в 
основу функціонування підприємництва будь-якої галузі.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93595  
 
Дата реєстрації авторського права  31.10.2019  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ульянич Владислав Олегович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "ТВОЄ МАЙБУТНЄ"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93596  
 
Дата реєстрації авторського права  31.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Демчук Наталія Іванівна, Безугла Людмила Сергіївна, Ткаліч Олена 
Вікторівна  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Стаття "Внутрішня торгівля в Україні: стан та перспективи розвит-
ку"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Демчук Н. І., Безугла Л. С., Ткаліч О. В. Внутрішня 

торгівля в Україні: стан та перспективи розвитку // Інвестиції : прак-
тика та досвід. - 2019. - № 11. - С. 111-114.  

 
Анотація   

У статті досліджено стан розвитку внутрішньої торгівлі в Україні.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93597  
 
Дата реєстрації авторського права  31.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Безугла 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)  Стаття "Соціально-економічні аспекти розвитку підприємств санато-
рно-курортного туризму в Україні"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Безугла Л. С. Соціально-економічні аспекти розвитку 
підприємств санаторно-курортного туризму в Україні // Вчені записки 
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                                                           Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. Се-
рія : "Економіка і управління". Том 30 (69). № 3, 2019. - С. 67-74.  

 
Анотація   

У статті запропоновано класифікацію та бальну оцінку розвитку ін-
фраструктури основних курортів України.   
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93598  
 
Дата реєстрації авторського права  31.10.2019  
 
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 "You Can Fly"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93599  
 
Дата реєстрації авторського права  31.10.2019  
 
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  Літературний письмовий твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Вірш "Не відпускай, благаю, мої руки"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93600  
 

Дата реєстрації авторського права  31.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гаврилов Ігор Вікторович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, ілюстрація, складений твір  
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Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Книга "София в гостях у Тома или летние приключения в Херсоне"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93601  
 
Дата реєстрації авторського права  31.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Менцак Андрій Васильович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "ЇЖА ДЛЯ ТУПИХ"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93602  
 

Дата реєстрації авторського права  31.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сухенко Сергій Анатолійович, Томін Вадим Тарасович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "ВебЧек: Програмний реєстратор розрахунко-
вих операцій"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програмне забезпечення, яке використовується на будь-якому елект-
ронному пристрої та в якому фіскальні функції реалізовані через фіс-
кальний сервер контролюючого органу, і який призначений для реєст-
рації розрахункових операцій при продажу товарів (наданні послуг), 
операцій з торгівлі валютними цінностями в готівковій формі та/або 
реєстрації кількості проданих товарів (наданих послуг), операцій з при-
ймання готівки для подальшого переказу.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93603  
 

Дата реєстрації авторського права  31.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Зайцева Лариса Іванівна  
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Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір учбового характеру, ілюстрація, похід-
ний твір  

 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Підручник "Mathematics for Preschoolers: work sheet 1. Journey in Maths 
World. Dialogues and Tests with Mathematical Content"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93604  
 

Дата реєстрації авторського права  31.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Зайцева Лариса Іванівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір учбового характеру, ілюстрація  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Підручник "Математика для дошкольников: рабочая тетрадь 1. Пу-
тешествие в мир математики. Познавательные диалоги и задания с ма-
тематическим содержанием для детей младшего дошкольного возраста"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93605  
 
Дата реєстрації авторського права  31.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Зайцева Лариса Іванівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір учбового характеру, ілюстрація  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Підручник "Математика для дошкільників: робочий зошит 1. Подо-
рож у світ математики. Пізнавальні діалоги та завдання з математич-
ним змістом для дітей молодшого шкільного віку"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93606  
 

Дата реєстрації авторського права  31.10.2019  
 



Авторське право і суміжні права. Бюлетень № 55, 2019 
 

 

608

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   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Віхола"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93607  
 

Дата реєстрації авторського права  31.10.2019  
 
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   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Лавандове кохання"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93608  
 

Дата реєстрації авторського права  31.10.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ширяєва Наталя Володимирівна, Рогозна Валерія Сергіївна, Адамке-
вич Антуанелла 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 "CONCEPT OF GAMIFICATION AND STATISTICAL 
ANALYSIS OF EXISTING MOBILE APPLICATIONS ON 
INTERNATIONAL BUSINESS"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93609  
 

Дата реєстрації авторського права  31.10.2019  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Білоцерківський Олександр Борисович, Ширяєва Наталя Володими-
рівна  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Економічна оцінка та вибір високотехнологічного 
проекту"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Стаття присвячена економічній оцінці та вибору високотехнологічного 
проекту.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93610  
 

Дата реєстрації авторського права  31.10.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ширяєва Наталя Володимирівна, Білоцерківський Олександр Бори-
сович, Макаренко Анастасія Борисівна  

 

Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Інвестиційна привабливість торгівлі високотехнологі-
чною продукцією"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
 

Анотація   
В статті проаналізовано привабливість сектору високотехнологічної 
продукції України з точки зору торгівлі та, як наслідок, збільшення 
притоку інвестицій у цю сферу економіки.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  93611  
 

Дата реєстрації авторського права  31.10.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Боровікова Анастасія Ігорівна, Ширяєва Наталя Володимирівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Сrowdfunding in High-tech entrepreneurship"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
 

Анотація   
 

 
 



ВІДОМОСТІ ПРО РЕЄСТРАЦІЮ ДОГОВОРІВ,  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Косьянчук Олександр Анатолійович  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Система по дистанційному керуванню 
рекламно-інформаційними матеріалами"  

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  4621  
 
Дата реєстрації договору 02.09.2019 

 

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  Косьянчук Олександр Анатолійович - Товариство з обмеженою 
відповідальністю "ІНФОВІЖН ПЛЮС"  

  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Максименюк Олександр Семенович  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "RINGOSTAT"  
 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  4622  
 
Дата реєстрації договору 05.09.2019 

 

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  Максименюк Олександр Семенович - Рінгостат Лтд. (Ringostat Ltd.)  
  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Мельник Віктор Анатолійович  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Я не боюсь"  
 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Номер реєстрації договору  4623  
 
Дата реєстрації договору 20.09.2019 

 

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  Мельник Віктор Анатолійович - Мироненко Сергій Васильович  
  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Бакуменко Сергій Володимирович  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Мне всё в ней нравится"  
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Номер реєстрації договору  4624  
 
Дата реєстрації договору 20.09.2019 

 

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 - Мироненко Сергій Васильович  
  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Яременко Олександр Іванович  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Зима"  
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Номер реєстрації договору  4625  
 
Дата реєстрації договору 20.09.2019 

 

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  Яременко Олександр Іванович - Мироненко Сергій Васильович  
  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Дергачев Вячеслав Борисович, Богданенко Олександр Борисович  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка малюнків з описом "Персонажі до мультфільму "Комахи"  
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, твір образотворчого мистецтва, 
складений твір  

 

Номер реєстрації договору  4626  
 
Дата реєстрації договору 20.09.2019 

 

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  Богданенко Олександр Борисович, Дергачев Вячеслав Борисович - 
Товариство з обмеженою відповідальністю "17 продакшн"  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Бурим Андрій Григорович  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Сценарій телевізійного серіалу "Дефективи" - сезон 1 (30 серій), сезон 2 
(30 серій). Сценарій телевізійного серіалу "Швидка" (робоча назва 
"Скоряк") сезон 1 (30 серій), сезон 2 (30 серій)  

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Номер реєстрації договору  4627  
 
Дата реєстрації договору 20.09.2019 

 

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  Бурим Андрій Григорович - Товариство з обмеженою відповідальністю 
"17 продакшн"  

  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Лебедєва-Дичко Анастасія Сергіївна, Балагуров Антон 
Володимирович  

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "BUTLER"  
 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  4628  
 
Дата реєстрації договору 20.09.2019 

 

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  Соболєва Ганна Олегівна, Балагуров Антон Володимирович, 
Лебедєва-Дичко Анастасія Сергіївна - Товариство з обмеженою 
відповідальністю "СИСТЕМНИЙ ІННОВАНЦІЙНИЙ СЕРВІС-ІТ"  

  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Лебедєва-Дичко Анастасія Сергіївна, Балагуров Антон 
Володимирович, Соболєва Ганна Олегівна  

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "КОМПАС (контроль і оптимізація 
багатокомпонентних процесів автоматизованих складів" ("КОМПАС") 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  4629  
 
Дата реєстрації договору 20.09.2019 

 

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  Соболєва Ганна Олегівна, Балагуров Антон Володимирович, 
Лебедєва-Дичко Анастасія Сергіївна - Товариство з обмеженою 
відповідальністю "СИСТЕМНИЙ ІННОВАНЦІЙНИЙ СЕРВІС-ІТ"  

  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Пеняк Ганна Олександрівна  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Ілюстрації до літературного твору "Сказки Волшебного Леса"  
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Ілюстрація, збірник творів  
 

Номер реєстрації договору  4630  
 
Дата реєстрації договору 20.09.2019 
 

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  Пеняк Ганна Олександрівна - Ануфрієва Валентина Володимирівна  
  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Таршис Сергій Миколайович  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісні: "Сила у тобі", "Бонні і Клайд", "Дика Я", "Монотон"  
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Номер реєстрації договору  4631  
 
Дата реєстрації договору 20.09.2019 
 

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  Таршис Сергій Миколайович - Глєбова Катерина Юріївна  
  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Мельникова Наталія Сергіївна  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Серія малюнків "Розумники"  
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва, складений твір  
 

Номер реєстрації договору  4632  
 
Дата реєстрації договору 20.09.2019 
 

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  Мельникова Наталія Сергіївна - Товариство з обмеженою 
відповідальністю " Глас-медіа"  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Верлінська Анастасія Олегівна  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний твір "Концепція заходу - Міжнародний фестиваль 
актуальної анімації та медіа-мистецтва "LINOLEUM"  

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Номер реєстрації договору  4633  
 
Дата реєстрації договору  20.09.2019 

 

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 "ФІЛЬМ Ю ЕЙ 
ДИСТРИБУШН" - Товариство з обмеженою відповідальністю 
"АНІМАГРАД"  

  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Тимчук Леонід Петрович  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Мобільний додаток pay.vn.ua"  
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  4634  
 
Дата реєстрації договору 20.09.2019 

 

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 "Софт Генерація" - 
Товариство з обмеженою відповідальністю "Центр муніципальних 
систем управління"  

  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Тимчук Леонід Петрович  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "WEB-сайт "pay.vn.ua"  
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  4635  
 
Дата реєстрації договору 20.09.2019 

 

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 "Софт Генерація" - 
Товариство з обмеженою відповідальністю "Центр муніципальних 
систем управління"  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Тимчук Леонід Петрович  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "proOsbb"  
 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  4636  
 
Дата реєстрації договору 20.09.2019 

 

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 "Софт Генерація" - 
Товариство з обмеженою відповідальністю "Центр муніципальних 
систем управління"  

  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Мельник Любомир Васильович, Сагановський Вадим Вікторович, 
Смерека Віталій Миронович  

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Мобільний додаток "Нова Пошта" для 
Android"  

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  4637  
 
Дата реєстрації договору 20.09.2019 

 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 

Повне ім'я фізичної(их) або повне  

офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Товариство з обмеженою відповідальністю "Девлайт" - Товариство з 
обмеженою відповідальністю "НОВА ПОШТА"  

  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Биков Мирослав Васильович  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірник творів "Збірник курсів frontend development ITEA"  
 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, збірник творів  
 

Номер реєстрації договору  4638  
 
Дата реєстрації договору 20.09.2019 

 

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  Биков Мирослав Васильович - ITEA WORLD LLP  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Биков Мирослав Васильович  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірник творів "Збірник курсів information technology"  
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, збірник творів  
 

Номер реєстрації договору  4639  
 
Дата реєстрації договору 20.09.2019 

 

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  Биков Мирослав Васильович - ITEA WORLD LLP  
  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Биков Мирослав Васильович  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірник творів "Збірник курсів Backend development ITEA"  
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Номер реєстрації договору  4640  
 
Дата реєстрації договору 20.09.2019 

 

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  Биков Мирослав Васильович - ITEA WORLD LLP  
  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Биков Мирослав Васильович  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірник творів "Збірник курсів Design ITEA"  
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, збірник творів  
 

Номер реєстрації договору  4641  
 
Дата реєстрації договору 20.09.2019 

 

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  Биков Мирослав Васильович - ITEA WORLD LLP  
  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Самодуров Андрій Володимирович  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка творів образотворчого мистецтва "Зображення для навчально-
адаптаційної бізнес-гри "Конструктивний конфлікт"  
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Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва, збірник творів  
 

Номер реєстрації договору  4642  
 
Дата реєстрації договору 20.09.2019 

 

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  Самодуров Андрій Володимирович - Пазюк Наталія Петрівна  
  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Самодуров Андрій Володимирович  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка творів образотворчого мистецтва "Зображення для навчально-
адаптаційної бізнес-гри"Конструктивний конфлікт"  

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва, збірник творів  
 

Номер реєстрації договору  4643  
 
Дата реєстрації договору 20.09.2019 

 

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  Самодуров Андрій Володимирович - Пазюк Наталія Петрівна  
  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Лучка Андрій Олександрович  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Програмне забезпечення для 
автоматизованого кадрового діловодства "Rost In Communication" 
("RostIC") 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  4644  
 
Дата реєстрації договору 20.09.2019 

 

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  Лучка Андрій Олександрович - Товариство з обмеженою 
відповідальністю "НАНО ПРО"  

  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Філіпов Олександр Юрійович  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Модуль комп'ютерної програми "Онлайн-
сервіс АЛЛ БІЗ" - платіжна система "Нова пошта" ("Модуль № 2") 
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Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  4645  
 
Дата реєстрації договору 20.09.2019 

 

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  Філіпов Олександр Юрійович - Товариство з обмеженою 
відповідальністю "АЛЛ БІЗ"  

  
 

 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Шамардін Андрій Юрійович  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Модуль комп'ютерної програми "Онлайн-
сервіс АЛЛ БІЗ" - система створення та управління рекламними 
компаніями в GoogleAds" ("Модуль № 1") 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  4646  
 
Дата реєстрації договору 20.09.2019 

 

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  Шамардін Андрій Юрійович - Товариство з обмеженою 
відповідальністю "АЛЛ БІЗ"  

  
 

 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Ковалевський Євген Миколайович  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Модуль комп'ютерної програми "Онлайн-
сервіс АЛЛ БІЗ" - система створення та управління рекламними 
компаніями в Google Merchant" ("Модуль № 4") 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  4647  
 
Дата реєстрації договору 20.09.2019 

 

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  Ковалевський Євген Миколайович - Товариство з обмеженою 
відповідальністю "АЛЛ БІЗ"  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Тетеря Владислав Вікторович  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Модуль комп'ютерної програми "Онлайн-
сервіс АЛЛ БІЗ" - система інтеграції та управління Google My Business" 
("Модуль № 3") 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  4648  
 
Дата реєстрації договору 20.09.2019 

 

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  Тетеря Владислав Вікторович - Товариство з обмеженою 
відповідальністю "АЛЛ БІЗ"  

  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Васіляка Тетяна Степанівна  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір, створений для кіно та телебачення 
"Сценарій 12 (дванадцяти) серій анімаційного багатосерійного 
мультфільму під робочою назвою "Говоримо українською"  

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, створений для кіно, літературний 
письмовий твір, створений для телебачення  

 

Номер реєстрації договору  4649  
 
Дата реєстрації договору 08.10.2019 

 

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  Васіляка Тетяна Степанівна - Товариство з обмеженою 
відповідальністю "ГРАВІС"  

  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Гусаков Денис Михайлович  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний твір, створений для кіно та телебачення "Сценарій 12 
(дванадцяти) серій анімаційного багатосерійного мультфільму під 
робочою назвою "Говоримо українською"  

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, створений для телебачення, 
літературний письмовий твір, створений для кіно  

 

Номер реєстрації договору  4650  
 
Дата реєстрації договору 08.10.2019 

 

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  Гусаков Денис Михайлович - Товариство з обмеженою 
відповідальністю "ГРАВІС"  

  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Гиря Олексій Петрович, Лисюк Володимир Олегович, Луценко Юлія 
Вікторівна, Рязанов Григорій Володимирович, Соколянський Валерій 
Петрович  

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір технічного характеру "Комплект технічної документації "Ваги 
вагонні тензометричні для зважування рухомих об'єктів Пульсар ВТВ-
25ДР" ("Ваги Пульсар ВТВ-25ДР") 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір науково-технічного характеру, 
креслення, складений твір  

 

Номер реєстрації договору  4651  
 
Дата реєстрації договору 08.10.2019 

 

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 "ПУЛЬСАР-92" - 
Товариство з обмеженою відповідальністю "Науково-виробничий 
Центр Європейські Технології Машинобудування"  

  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Луценко Юлія Вікторівна, Рязанов Григорій Володимирович  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір технічного характеру "Комплект технічної документації "Ваги 
вагонні тензометричні Пульсар ВТВ-1С" ("Ваги Пульсар ВТВ-1С") 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір науково-технічного характеру, 
креслення, складений твір  

 

Номер реєстрації договору  4652  
 
Дата реєстрації договору 08.10.2019 

 

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 "ПУЛЬСАР-92" - 
Товариство з обмеженою відповідальністю "Науково-виробничий 
Центр Європейські Технології Машинобудування"  

  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Сторож Андрій Володимирович  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Музичний твір без тексту "Твой плен"  
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Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір без тексту  
 

Номер реєстрації договору  4653  
 
Дата реєстрації договору 08.10.2019 

 

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  Сторож Андрій Володимирович - Мироненко Сергій Васильович  
  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Крупнік Геннадій Семенович  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Текст пісні "Одинокий гордый"  
 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір (поезія)  
 

Номер реєстрації договору  4654  
 
Дата реєстрації договору 08.10.2019 

 

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  Крупнік Геннадій Семенович - Мироненко Сергій Васильович  
  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Булах Владислав Сергійович  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Музичний твір без тексту "Храм"  
 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір без тексту  
 

Номер реєстрації договору  4655  
 
Дата реєстрації договору 08.10.2019 

 

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  Булах Владислав Сергійович - Мироненко Сергій Васильович  
  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Воєвуцький Олександр Валерійович  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Музичний твір без тексту "Одинокий гордый"  
 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір без тексту  
 

Номер реєстрації договору  4656  
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Дата реєстрації договору 08.10.2019 

 

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  Воєвуцький Олександр Валерійович - Мироненко Сергій Васильович  
  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Лебідь Дмитро Юрійович  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Веб-сайт balneo.travel"  
 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  4657  
 
Дата реєстрації договору 08.10.2019 

 

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  Лебідь Дмитро Юрійович - Ходаківський Андрій Володимирович  
  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Щаблевський Артур Анатолійович, Сусь Андрій Олександрович  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Vi-Site" ("Vi-Site") 
 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  4658  
 
Дата реєстрації договору 08.10.2019 

 

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 "ВІЗАВІ СОЛЮШНЗ" - 
Товариство з обмеженою відповідальністю "ДІДЖІТАЛ СОЛЮШІНЗ"  

  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Волохов Віктор Миколайович, Руденко Георгій Володимирович  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Програмне забезпечення "Інформаційно-
аналітична система "Кадри - Web державної служби зайнятості" ("IAC 
"Кадри - Web державної служби зайнятості") 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  4659  
 
Дата реєстрації договору 08.10.2019 

 



Авторське право і суміжні права. Бюлетень № 55, 2019 

 

623 

Вид 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 "МККУ - мережі" - 
Державна служба зайнятості (Центральний апарват)  

  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Шеверницький Володимир Володимирович, Діброва Євген 
Вікторович, Тоцький Ігор Олександрович, Маруда Юрій 
Олександрович, Абрашина Надія Олександрівна, Мішин Олександр 
Володимирович, Сечко Євгеній Олегович, Даниш Сергій 
Анатолійович, Волченко Денис Олександрович  

 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Комплексний тренажер екіпажу танка                
Т-64БВ"  

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  4660  
 
Дата реєстрації договору 08.10.2019 

 

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  Волченко Денис Олександрович, Даниш Сергій Анатолійович, Сечко 
Євгеній Олегович, Мішин Олександр Володимирович, Абрашина 
Надія Олександрівна, Маруда Юрій Олександрович, Тоцький Ігор 
Олександрович, Діброва Євген Вікторович, Шеверницький Володимир 
Володимирович - Товариство з обмеженою відповідальністю 
"Конструкторське Бюро "Логіка"  

  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Шеверницький Володимир Володимирович, Діброва Євген 
Вікторович, Тоцький Ігор Олександрович, Маруда Юрій 
Олександрович, Абрашина Надія Олександрівна, Мішин Олександр 
Володимирович, Сечко Євгеній Олегович, Даниш Сергій 
Анатолійович, Волченко Денис Олександрович  

 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Комплексний тренажер екіпажу танка                
Т-72АВ"  

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  4661  
 
Дата реєстрації договору 08.10.2019 

 

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  Волченко Денис Олександрович, Даниш Сергій Анатолійович, Сечко 
Євгеній Олегович, Мішин Олександр Володимирович, Абрашина 
Надія Олександрівна, Маруда Юрій Олександрович, Тоцький Ігор 
Олександрович, Діброва Євген Вікторович, Шеверницький Володимир 
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                                                                 Володимирович - Товариство з обмеженою відповідальністю 
"Конструкторське Бюро "Логіка"  

  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Шеверницький Володимир Володимирович, Діброва Євген 
Вікторович, Тоцький Ігор Олександрович, Маруда Юрій 
Олександрович, Абрашина Надія Олександрівна, Мішин Олександр 
Володимирович, Сечко Євгеній Олегович, Даниш Сергій 
Анатолійович, Волченко Денис Олександрович  

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Тренажер механіка-водія багатоцільового 
тягача МТЛБ"  

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  4662  
 
Дата реєстрації договору 08.10.2019 

 

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  Волченко Денис Олександрович, Даниш Сергій Анатолійович, Сечко 
Євгеній Олегович, Мішин Олександр Володимирович, Абрашина 
Надія Олександрівна, Маруда Юрій Олександрович, Тоцький Ігор 
Олександрович, Діброва Євген Вікторович, Шеверницький Володимир 
Володимирович - Товариство з обмеженою відповідальністю 
"Конструкторське Бюро "Логіка"  

  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Афян Артем Артурович, Овчаров Денис Геннадійович  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний твір "Юридические советы Legal Alarm"  
 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Номер реєстрації договору  4663  
 
Дата реєстрації договору 08.10.2019 

 

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  Адвокатське об'єднання "ЮСКУТУМ" - Адвокатське об'єднання 
"Адвокатська компания Юскутум"  

  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Яцина Олександра Григорівна  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Переклад книги "Це Синай, дитинко!" ("Це Синай, дитинко!") 
 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, похідний твір  
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Номер реєстрації договору  4664  
 
Дата реєстрації договору 08.10.2019 

 

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  Яцина Олександра Григорівна - Троц Ірена Йосипівна  
  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Яцина Олександра Григорівна  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Переклад книги "This is Sinai, baby!" ("This is Sinai, baby!") 
 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Номер реєстрації договору  4665  
 
Дата реєстрації договору 08.10.2019 

 

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  Яцина Олександра Григорівна - Троц Ірена Йосипівна  
  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Халецький Євгеній Валентинович  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Програмне забезпечення "Legal Alarm"  
 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  4666  
 
Дата реєстрації договору 08.10.2019 

 

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  Дірект Солюшнз Корпорейшн (Direct Solutions Corporation) - 
Адвокатське об'єднання "Адвокатська компания Юскутум"  

  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Бурим Андрій Григорович  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Сценарій телевізійного серіалу "Дефективи" - сезон 1 (30 серій), сезон 2 
(30 серій). Сценарій телевізійного серіалу "Швидка" (робоча назва 
"Скоряк") сезон 1 (30 серій), сезон 2 (30 серій). Сценарій 
мультиплікаційного серіалу "Комахи" (рус. "Насекомые")  

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Номер реєстрації договору  4667  
 



Авторське право і суміжні права. Бюлетень № 55, 2019 

 

626 

Дата реєстрації договору 08.10.2019 

 

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 "17 продакшн" - 
Товариство з обмеженою відповідальністю "ТЕЛЕ ПАПА"  

  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Ситніков Володимир Володимирович  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "NoAds"  
 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  4668  
 
Дата реєстрації договору 08.10.2019 

 

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  Ситніков Володимир Володимирович - Товариство з обмеженою 
відповідальністю "НОУАДС"  

  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Семякін Олександр Васильович  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка творів "Малюнки та анімаційні зображення персонажів 
коміксів "Пригоди Тарі" ("Пригоди Тарі") 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва, складений твір  
 

Номер реєстрації договору  4669  
 
Дата реєстрації договору 08.10.2019 

 

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  Семякін Олександр Васильович - Андросюк Володимир Євгенович  
  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Бондаренко Тарас Григорович  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Система автоматизації роботи інклюзивно-
ресурсних центрів" ("АС ІРЦ") 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  4670  
 
Дата реєстрації договору 08.10.2019 
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Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 

Повне ім'я фізичної(их) або повне  

офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Товариство з обмеженою відповідальністю "Нові Знання" - 
Міністерство освіти і науки України  

  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Ткач Костянтин Іванович, Нікітін Дмитро Миколайович, 
Снятовський Ігор Віталійович  

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Автоматизована система продажу квитків 
"ТІКЕТБУМ" ("ТІКЕТБУМ") 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  4671  
 
Дата реєстрації договору 08.10.2019 

 

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 "УКРТІКЕТ" - Феліксов 
Дмитро Сергійович  

  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Шматько Тетяна Олегівна  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Система GPS-traking D-light"  
 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  4672  
 
Дата реєстрації договору 08.10.2019 

 

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  Шматько Тетяна Олегівна - Ляшенко Дмитро Євгенійович  
  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Дармохвал Олександр Теодорович, Жигало Владлен Вікторович, 
Бондаренко Сергій Анатолійович  

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "SEMANTRUM"  
 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  4673  
 
Дата реєстрації договору 09.10.2019 

 



Авторське право і суміжні права. Бюлетень № 55, 2019 

 

628 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 

Повне ім'я фізичної(их) або повне  

офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Бондаренко Сергій Анатолійович, Жигало Владлен Вікторович, 
Дармохвал Олександр Теодорович - Товариство з обмеженою 
відповідальністю "СОЦІОНЕТ"  

  
 

 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Сініцин Ігор Петрович, Степанюк Михайло Юрійович  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Пакет KODE"  
 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  4674  
 
Дата реєстрації договору 09.10.2019 

 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 

Повне ім'я фізичної(их) або повне  

офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Степанюк Михайло Юрійович, Сініцин Ігор Петрович - Товариство з 
обмеженою відповідальністю "АЙКЮЖН ІТ"  

  
 

 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Василенко Володимир Васильович, Копаньова Олена Юріївна, 
Санжарова Ірина Вікторівна, Арсентьєв Іван Анатолійович, Бендюк 
Ольга Вікторівна, Желновач Віталій Сергійович, Казачкова Ольга 
Серафимівна, Федяй Ігор Олександрович, Шапошникова Тамара 
Миколаївна  

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Проект твору архітектури "Будівництво складської будівлі для 
зберігання мінеральних добрив та розфасовки тукосумішей з готових 
привізних мінеральних добрив, за адресою вул. Центральна 1-Д,                
м. Дергачі, Харківська обл."  

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір архітектури  
 

Номер реєстрації договору  4675  
 
Дата реєстрації договору 09.10.2019 

 

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  Шапошникова Тамара Миколаївна, Федяй Ігор Олександрович, 
Казачкова Ольга Серафимівна, Желновач Віталій Сергійович, Бендюк 
Ольга Вікторівна, Арсентьєв Іван Анатолійович, Санжарова Ірина 
Вікторівна, Копаньова Олена Юріївна, Василенко Володимир 
Васильович - Приватне підприємство "СПЕЦСТРОЙПРОЕКТ-1"  

  
 

 



Авторське право і суміжні права. Бюлетень № 55, 2019 

 

629 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Антонов Тимур Артемович, Філатова Любов Геннадіївна  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка літературних письмових творів "Комплект презентацій з курсу 
"Програмування з Minecraft: EE"  

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, складений твір  
 

Номер реєстрації договору  4676  
 
Дата реєстрації договору 11.10.2019 

 

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  Філатова Любов Геннадіївна, Антонов Тимур Артемович - Товариство 
з обмеженою відповідальністю "ПРОСТЕМ"  

  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Савенко Микита Ігорович, Гребенєва Ірина Володимирівна, Барінова 
Олена Андріївна  

 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір з ілюстраціями "Архітектура Зошит для 
практичних робіт-2"  

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, ілюстрація  
 

Номер реєстрації договору  4677  
 
Дата реєстрації договору 11.10.2019 

 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 
Повне ім'я фізичної(их) або повне  
офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Барінова Олена Андріївна, Гребенєва Ірина Володимирівна, Савенко 
Микита Ігорович - Товариство з обмеженою відповідальністю 
"ПРОСТЕМ"  

  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Стоєцька Оксана Людвигівна  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Мобільний додаток Inventor STEM school"  
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  4678  
 
Дата реєстрації договору 11.10.2019 

 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 
Повне ім'я фізичної(их) або повне  
офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Стоєцька Оксана Людвигівна - Товариство з обмеженою 
відповідальністю "ПРОСТЕМ"  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Зінюк Ірина Сергіївна, Сущенко Оксана Миколаївна  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір з ілюстраціями  "Захоплююча 
математика. Зошит для практичних робіт-1"  

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, ілюстрація  
 

Номер реєстрації договору  4679  
 
Дата реєстрації договору 11.10.2019 
 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 
Повне ім'я фізичної(их) або повне  
офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Сущенко Оксана Миколаївна, Зінюк Ірина Сергіївна - Товариство з 
обмеженою відповідальністю "ПРОСТЕМ"  

  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Савенко Микита Ігорович, Гребенєва Ірина Володимирівна, Барінова 
Олена Андріївна  

 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка літературних письмових творів з ілюстраціями "Комплект 
презентацій курсу "Архітектура". Рівень 2"  

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, ілюстрація, складений твір  
 

Номер реєстрації договору  4680  
 
Дата реєстрації договору 11.10.2019 
 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 
Повне ім'я фізичної(их) або повне  
офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Барінова Олена Андріївна, Гребенєва Ірина Володимирівна, Савенко 
Микита Ігорович - Товариство з обмеженою відповідальністю 
"ПРОСТЕМ"  

  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Зінюк Ірина Сергіївна, Сущенко Оксана Миколаївна  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка літературних письмових творів "Комплект презентацій з курсу 
"Захоплююча математика". Рівень 1"  

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, складений твір  
 

Номер реєстрації договору  4681  
 
Дата реєстрації договору 11.10.2019 
 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 
Повне ім'я фізичної(их) або повне  
офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Сущенко Оксана Миколаївна, Зінюк Ірина Сергіївна - Товариство з 
обмеженою відповідальністю "ПРОСТЕМ"  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Калниш Тетяна Вікторівна  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір з ілюстраціями "Навчальний посібник 
"Science"  

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, ілюстрація  
 

Номер реєстрації договору  4682  
 
Дата реєстрації договору 11.10.2019 

 

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  Калниш Тетяна Вікторівна - Товариство з обмеженою 
відповідальністю "ПРОСТЕМ"  

  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Антонов Тимур Артемович, Філатова Любов Геннадіївна  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір з ілюстраціями "Програмування з 
Minecraft: EE. Зошит для практичних робіт"  

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, ілюстрація  
 

Номер реєстрації договору  4683  
 
Дата реєстрації договору 11.10.2019 

 

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  Філатова Любов Геннадіївна, Антонов Тимур Артемович - Товариство 
з обмеженою відповідальністю "ПРОСТЕМ"  

  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Калниш Тетяна Вікторівна  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка графічних зображень "Комплект інструкцій для збирання 
навчальних моделей з курсу "Science"  

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва, складений твір  
 

Номер реєстрації договору  4684  
 
Дата реєстрації договору 11.10.2019 

 

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  Калниш Тетяна Вікторівна - Товариство з обмеженою 
відповідальністю "ПРОСТЕМ"  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Савенко Микита Ігорович, Гребенєва Ірина Володимирівна, Барінова 
Олена Андріївна  

 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Графічний твір "Архітектура. Альбом для ескізів 1"  
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 

Номер реєстрації договору  4685  
 
Дата реєстрації договору 11.10.2019 

 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 
Повне ім'я фізичної(их) або повне  
офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Барінова Олена Андріївна, Гребенєва Ірина Володимирівна, Савенко 
Микита Ігорович - Товариство з обмеженою відповідальністю 
"ПРОСТЕМ"  

  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Савенко Микита Ігорович, Гребенєва Ірина Володимирівна, Барінова 
Олена Андріївна  

 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Графічний твір "Архітектура. Альбом для ескізів 2"  
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 

Номер реєстрації договору  4686  
 
Дата реєстрації договору 11.10.2019 

 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 
Повне ім'я фізичної(их) або повне  
офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Барінова Олена Андріївна, Гребенєва Ірина Володимирівна, Савенко 
Микита Ігорович - Товариство з обмеженою відповідальністю 
"ПРОСТЕМ"  

  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Гришин Артем Геннадійович  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Мобільний додаток Inventor GAME"  
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  4687  
 
Дата реєстрації договору 11.10.2019 

 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 
Повне ім'я фізичної(их) або повне  
офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Гришин Артем Геннадійович - Товариство з обмеженою 
відповідальністю "ПРОСТЕМ"  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Зінюк Ірина Сергіївна, Сущенко Оксана Миколаївна  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Графічний твір "Захоплююча математика"  
 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 

Номер реєстрації договору  4688  
 
Дата реєстрації договору 11.10.2019 

 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 

Повне ім'я фізичної(их) або повне  

офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Сущенко Оксана Миколаївна, Зінюк Ірина Сергіївна - Товариство з 
обмеженою відповідальністю "ПРОСТЕМ"  

  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Зінюк Ірина Сергіївна  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір "Методичний посібник "Робототехніка 
в початковій школі"  

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Номер реєстрації договору  4689  
 
Дата реєстрації договору 11.10.2019 

 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 

Повне ім'я фізичної(их) або повне  

офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Зінюк Ірина Сергіївна - Товариство з обмеженою відповідальністю 
"Інноваційні освітні рішення"  

  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Зінюк Ірина Сергіївна, Сущенко Оксана Миколаївна  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір з ілюстраціями "Захоплююча 
математика. Зошит для практичних робіт-2"  

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, ілюстрація  
 

Номер реєстрації договору  4690  
 
Дата реєстрації договору 11.10.2019 

 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 

Повне ім'я фізичної(их) або повне  

офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Сущенко Оксана Миколаївна, Зінюк Ірина Сергіївна - Товариство з 
обмеженою відповідальністю "ПРОСТЕМ"  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Соловйова Марина Олегівна, Чадаєва Анастасія Володимирівна  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір з ілюстраціями "Основи робототехніки. 
Зошит для практичних робіт"  

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, ілюстрація  
 

Номер реєстрації договору  4691  
 
Дата реєстрації договору 11.10.2019 

 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 
Повне ім'я фізичної(их) або повне  
офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Чадаєва Анастасія Володимирівна, Соловйова Марина Олегівна - 
Товариство з обмеженою відповідальністю "ПРОСТЕМ"  

  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Зінюк Ірина Сергіївна, Сущенко Оксана Миколаївна  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка літературних письмових творів "Комплект презентацій з курсу 
"Захоплююча математика". Рівень 2"  

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, складений твір  
 

Номер реєстрації договору  4692  
 
Дата реєстрації договору 11.10.2019 

 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 
Повне ім'я фізичної(их) або повне  
офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Сущенко Оксана Миколаївна, Зінюк Ірина Сергіївна - Товариство з 
обмеженою відповідальністю "ПРОСТЕМ"  

  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Чадаєва Анастасія Володимирівна  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка літературних письмових творів з ілюстраціями "Комплект 
презентацій з  курсу "Основи робототехніки"  

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, ілюстрація, складений твір  
 

Номер реєстрації договору  4693  
 
Дата реєстрації договору 11.10.2019 

 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 
Повне ім'я фізичної(их) або повне  
офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Чадаєва Анастасія Володимирівна - Товариство з обмеженою 
відповідальністю "ПРОСТЕМ"  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Соловйова Марина Олегівна  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка літературних письмових творів "Комплект презентацій з курсу 
"Kids prodject" Рівні 1, 2"  

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, складений твір  
 

Номер реєстрації договору  4694  
 
Дата реєстрації договору 11.10.2019 

 

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  Соловйова Марина Олегівна - Товариство з обмеженою 
відповідальністю "ПРОСТЕМ"  

  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Соловйова Марина Олегівна  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка літературних письмових творів "Комплект презентацій з курсу 
"Практична механіка"  

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, складений твір  
 

Номер реєстрації договору  4695  
 
Дата реєстрації договору 11.10.2019 

 

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  Соловйова Марина Олегівна - Товариство з обмеженою 
відповідальністю "ПРОСТЕМ"  

  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Антонов Тимур Артемович, Філатова Любов Геннадіївна  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір з ілюстраціями "Комплект презентацій з 
курсу "Пізнаю світ з Minecraft: EE"  

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, ілюстрація  
 

Номер реєстрації договору  4696  
 
Дата реєстрації договору 11.10.2019 

 

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  Філатова Любов Геннадіївна, Антонов Тимур Артемович - Товариство 
з обмеженою відповідальністю "ПРОСТЕМ"  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Соловйова Марина Олегівна  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір з ілюстраціями "Практична механіка. 
Зошит для практичних робіт"  

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, ілюстрація  
 

Номер реєстрації договору  4697  
 
Дата реєстрації договору 11.10.2019 

 

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  Соловйова Марина Олегівна - Товариство з обмеженою 
відповідальністю "ПРОСТЕМ"  

  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Антонов Тимур Артемович, Філатова Любов Геннадіївна  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір з ілюстраціями "Пізнаю світ з Minecraft: 
EE. Зошит для практичних робіт"  

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, ілюстрація  
 

Номер реєстрації договору  4698  
 
Дата реєстрації договору 11.10.2019 

 

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  Філатова Любов Геннадіївна, Антонов Тимур Артемович - Товариство 
з обмеженою відповідальністю "ПРОСТЕМ"  

  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Калниш Тетяна Вікторівна  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка літературних письмових творів "Комплект презентацій з  курсу 
"Science"   

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, складений твір  
 

Номер реєстрації договору  4699  
 
Дата реєстрації договору 11.10.2019 

 

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  Калниш Тетяна Вікторівна - Товариство з обмеженою 
відповідальністю "ПРОСТЕМ"  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Антонов Тимур Артемович, Філатова Любов Геннадіївна  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Додаток до програми з курсу 
"Програмування з Minecraft: EE"  

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  4700  
 
Дата реєстрації договору 11.10.2019 
 

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  Філатова Любов Геннадіївна, Антонов Тимур Артемович - Товариство 
з обмеженою відповідальністю "ПРОСТЕМ"  

  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Калниш Тетяна Вікторівна  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Графічний твір "Схеми для сортування навчальних наборів для курсу 
"Science"  

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 

Номер реєстрації договору  4701  
 
Дата реєстрації договору 11.10.2019 
 

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  Калниш Тетяна Вікторівна - Товариство з обмеженою 
відповідальністю "ПРОСТЕМ"  

  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Кондратенко Дмитро Анатолійович, Хлєбніков Гнат Костянтинович, 
Гаврилюк Сергій Олександрович, Кравченко Кирило Володимирович  

 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка літературних письмових творів з ілюстраціями "Комплект 
презентацій з курсу "Експерименти з робототехнікою"  

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, ілюстрація, складений твір  
 

Номер реєстрації договору  4702  
 
Дата реєстрації договору 11.10.2019 
 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 
Повне ім'я фізичної(их) або повне  
офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Кравченко Кирило Володимирович, Гаврилюк Сергій Олександрович, 
Хлєбніков Гнат Костянтинович, Кондратенко Дмитро Анатолійович - 
Товариство з обмеженою відповідальністю "ПРОСТЕМ"  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Савенко Микита Ігорович, Гребенєва Ірина Володимирівна, Барінова 
Олена Андріївна  

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка графічних зображень "Комплект інструкцій для збирання 
навчальних моделей курсу "Архітектура". Рівень 2"  

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва, складений твір  
 

Номер реєстрації договору  4703  
 
Дата реєстрації договору 11.10.2019 

 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 

Повне ім'я фізичної(их) або повне  

офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Барінова Олена Андріївна, Гребенєва Ірина Володимирівна, Савенко 
Микита Ігорович - Товариство з обмеженою відповідальністю 
"ПРОСТЕМ"  

  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Антонов Тимур Артемович, Філатова Любов Геннадіївна  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Додаток до програми з курсу "Пізнаю світ з 
Minecraft: EE"  

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  4704  
 
Дата реєстрації договору 11.10.2019 

 

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  Філатова Любов Геннадіївна, Антонов Тимур Артемович - Товариство 
з обмеженою відповідальністю "ПРОСТЕМ"  

  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Савенко Микита Ігорович, Гребенєва Ірина Володимирівна, Барінова 
Олена Андріївна  

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Графічний твір "Схеми для сортування навчальних наборів для курсу 
"Архітектура". Рівні 1, 2"  

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 

Номер реєстрації договору  4705  
 
Дата реєстрації договору 11.10.2019 

 

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  Барінова Олена Андріївна, Гребенєва Ірина Володимирівна, Савенко 
Микита Ігорович - Товариство з обмеженою відповідальністю 
"ПРОСТЕМ"  

  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Хлєбніков Гнат Костянтинович, Кондратенко Дмитро Анатолійович  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка літературних письмових творів з ілюстраціями "Комплект 
презентацій з курсу "X-treme Engineering"  

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, ілюстрація, складений твір  
 

Номер реєстрації договору  4706  
 
Дата реєстрації договору 11.10.2019 

 

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  Хлєбніков Гнат Костянтинович - Товариство з обмеженою 
відповідальністю "ПРОСТЕМ"  

  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Герасимчук Єгор Ігорович, Циганенко Ярослав Петрович  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Програмне забезпечення "Dots Platform"  
 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  4707  
 
Дата реєстрації договору 17.10.2019 

 

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  Циганенко Ярослав Петрович, Герасимчук Єгор Ігорович - 
Товариство з обмеженою відповідальністю "ДОТС ПЛАТФОРМ"  

  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Гонтар Наталія Олександрівна  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний твір наукового характеру "Технічна специфікація на 
виробництво протипожежних клапанів ТС ТРМ 117/15-2015 "Клапаны 
противопожарные PKTMD"  

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Номер реєстрації договору  4708  
 
Дата реєстрації договору 17.10.2019 
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Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 

Повне ім'я фізичної(их) або повне  

офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО ФІРМА "ДНІПРО ТРЕЙД" - 
Товариство з обмеженою відповідальністю "Виробниче підприємство 
"СпецАтом"  

  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Герасименко Марина Василівна, Гірченко Тетяна Дмитрівна, 
Горошкова Тетяна Миколаївна, Івагло Сергій Володимирович, 
Кузнєцова Анжела Ярославівна, Малафєєв Тімур Романович, Новікова 
Тетяна Вікторівна, Пасічник Ірина Володимирівна, Самородов Борис 
Вадимович, Смовженко Тамара Степанівна, Чхеайло Анна Андріївна  

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір "Базовий тренінг-симуляція із 
управління ресурсами "Життєвий капітал": методика тренінгу на 
основі "Соціально-економічного симулятора із управління ресурсами 
"Життєвий капітал"  

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Номер реєстрації договору  4709  
 
Дата реєстрації договору 18.10.2019 

 

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  Чхеайло Анна Андріївна, Смовженко Тамара Степанівна, Самородов 
Борис Вадимович, Пасічник Ірина Володимирівна, Новікова Тетяна 
Вікторівна, Малафєєв Тімур Романович, Кузнєцова Анжела 
Ярославівна, Івагло Сергій Володимирович, Горошкова Тетяна 
Миколаївна, Гірченко Тетяна Дмитрівна, Герасименко Марина 
Василівна - Державний вищий навчальний заклад "Університет 
банківської справи"  

  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Горбенко Максим Володимирович  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Додаток "Family Eye" ("Додаток "Family 
Eye") 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  4710  
 
Дата реєстрації договору 21.10.2019 

 

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  Горбенко Максим Володимирович - Товариство з обмеженою 
відповідальністю "САППОРТ.УА"  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Макоїд Світлана Русланівна  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Складений твір "Збірка ілюстрацій з описом до ігрової механіки під 
назвою "Почаївська лавра"  

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, ілюстрація, складений твір  
 

Номер реєстрації договору  4711  
 
Дата реєстрації договору 21.10.2019 

 

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  Макоїд Світлана Русланівна - Сивак Олександр В'ячеславович  
  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Макоїд Світлана Русланівна  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Складений твір "Збірка ілюстрацій з описом до ігрової механіки під 
назвою "LOGITEP"  

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, ілюстрація, складений твір  
 

Номер реєстрації договору  4712  
 
Дата реєстрації договору 21.10.2019 

 

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  Макоїд Світлана Русланівна - Сивак Олександр В'ячеславович  
  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Зіньківський Гамлет Олександрович  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір образотворчого мистецтва "Голуби" (графіка, олівець, папір, 
розміром 58,5*49 см до книги Бориса Гриньова "Чарівник")  

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 

Номер реєстрації договору  4713  
 
Дата реєстрації договору 21.10.2019 

 

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  Зіньківський Гамлет Олександрович - Гриньов Борис Вікторович  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Максименюк Олександр Семенович  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірник творів "Веб-сайт "RINGOSTAT"  
 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, твір образотворчого мистецтва, 
комп’ютерна програма, складений твір, фотографічний твір  

 

Номер реєстрації договору  4714  
 
Дата реєстрації договору 25.10.2019 

 

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  Максименюк Олександр Семенович - Рінгостат Лтд. (Ringostat Ltd.)  
  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Макоїд Світлана Русланівна  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний твір технічного характеру "Оригінальна ігрова механіка 
під назвою "Почаївська лавра"  

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір технічного характеру  
 

Номер реєстрації договору  4715  
 
Дата реєстрації договору 25.10.2019 

 

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  Макоїд Світлана Русланівна - Сивак Олександр В'ячеславович  
  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Макоїд Світлана Русланівна  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний твір технічного характеру "Оригінальна ігрова механіка 
під назвою "LOGITEP"  

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір технічного характеру  
 

Номер реєстрації договору  4716  
 
Дата реєстрації договору 25.10.2019 

 

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  Макоїд Світлана Русланівна - Сивак Олександр В'ячеславович  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Баранник Євген Володимирович  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Музичний твір з текстом "Путь к свободе"  
 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Номер реєстрації договору  4717  
 
Дата реєстрації договору 28.10.2019 

 

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  Баранник Євген Володимирович - Бабарик Олександр Григорович  
  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Гелич Микола Юрійович, Хомицький Тарас Григорович, Василенко 
Андрій Сергійович, Борун Євгеній Вікторович, Денисенко Андрій 
Андрійович, Луценко Дмитро Олексійович, Коростель Владислав 
Сергійович, Войтюк Андрій Володимирович, Біца Роман Сергійович, 
Абисов Микола Петрович, Курганов Антон Андрійович, Бабюк 
Наталія Петрівна, Валовина Анастасія Олексіївна  

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка комп'ютерних програм "SAGAX DIGITAL PLATFORM"  
 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма, складений твір  
 

Номер реєстрації договору  4718  
 
Дата реєстрації договору 28.10.2019 

 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 

Повне ім'я фізичної(их) або повне  

офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Валовина Анастасія Олексіївна, Бабюк Наталія Петрівна, Курганов 
Антон Андрійович, Абисов Микола Петрович, Біца Роман Сергійович, 
Войтюк Андрій Володимирович, Коростель Владислав Сергійович, 
Луценко Дмитро Олексійович, Денисенко Андрій Андрійович, Борун 
Євгеній Вікторович, Василенко Андрій Сергійович, Хомицький Тарас 
Григорович, Гелич Микола Юрійович - Товариство з обмеженою 
відповідальністю "САГЕКС"  

  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Бойко Ярослав Леонідович  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір образотворчого мистецтва "OpticMan"  
 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 

Номер реєстрації договору  4719  
 
Дата реєстрації договору 28.10.2019 
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Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 

Повне ім'я фізичної(их) або повне  

офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Бойко Ярослав Леонідович - Приватне підприємство "УАТЕЛ"  
  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Кулик Олександр Володимирович  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Програмний комплекс сайту порівняння           
цін 2.0"  

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  4720  
 
Дата реєстрації договору 29.10.2019 

 

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  Кулик Олександр Володимирович - Товариство з обмеженою 
відповідальністю "ФЛАЙРЕЙТ ЛТД"  

  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Кулик Олександр Володимирович  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Програмний комплекс сайту пошуку 
пропозицій купівлі-продажу і оренди нерухомості 2.0"  

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  4721  
 
Дата реєстрації договору 29.10.2019 

 

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  Кулик Олександр Володимирович - Товариство з обмеженою 
відповідальністю "ФЛАЙРЕЙТ ЛТД" 

  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Кулик Олександр Володимирович  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Програмний комплекс сайту пошуку 
вакансій та резюме 2.0"  

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  4722  
 
Дата реєстрації договору 29.10.2019 
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Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 

Повне ім'я фізичної(их) або повне  

офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Кулик Олександр Володимирович - Товариство з обмеженою 
відповідальністю "ФЛАЙРЕЙТ ЛТД"  

  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Пилипюк Алла Іванівна  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Складений твір "Алла Пилипюк/Психолог/Тренер #ПутьЖенщины в 
@faza.rosta С 2002 г. работаю с самооценкой, уверенностью, 
любовными треугольниками"  

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, складений твір, фотографічний твір, 
ілюстрація  

 

Номер реєстрації договору  4723  
 
Дата реєстрації договору 30.10.2019 

 

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  Пилипюк Алла Іванівна - Самойлов Ярослав Андрійович  
  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Демиденко Алла Олегівна  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Складений твір "Алла Демиденко/Психолог Тренер #ПутьЖенщины в 
@faza.rosta Помогаю достичь уверенности в себе, поднять самооценку 
и стать счастливее"  

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, складений твір, фотографічний твір, 
ілюстрація  

 

Номер реєстрації договору  4724  
 
Дата реєстрації договору 30.10.2019 

 

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  Демиденко Алла Олегівна - Самойлов Ярослав Андрійович  
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Нумераційний покажчик свідоцтв про реєстрацію авторського права  
на твір за об'єктами авторського права 
 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Антологія 

93383 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Аудіовізуальний твір 

92429, 92795, 92848, 92934, 93109, 93132, 93133, 93134, 93135 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

База даних 

92735, 93301, 93408 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Ескіз 

92211, 92732, 92828, 92833, 93033, 93390 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Збірник звичайних даних 

92411 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Збірник творів 

92280, 92281, 92323, 92624, 92641, 92847, 93008 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Ілюстрація 

92082, 92207, 92292, 92408, 92425, 92437, 92438, 92442, 92443, 92445, 92446, 92447, 

92450, 92453, 92454, 92455, 92494, 92505, 92506, 92523, 92585, 92588, 92611, 92624, 

92690, 92716, 92717, 92718, 92721, 92723, 92731, 92736, 92737, 92771, 92801, 92802, 

92803, 92804, 92818, 92840, 92859, 92869, 92870, 92887, 92951, 93030, 93042, 93046, 

93083, 93099, 93111, 93112, 93120, 93165, 93175, 93230, 93240, 93263, 93270, 93300, 

93311, 93319, 93320, 93321, 93325, 93326, 93327, 93437, 93591, 93600, 93603, 93604, 

93605 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Картографічний твір 

92276 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Комп'ютерна програма 

92068, 92083, 92090, 92100, 92172, 92187, 92189, 92199, 92209, 92222, 92223, 92224, 

92252, 92295, 92318, 92335, 92336, 92359, 92415, 92430, 92431, 92439, 92449, 92451, 

92456, 92457, 92458, 92459, 92464, 92502, 92513, 92514, 92515, 92516, 92517, 92521, 

92522, 92583, 92590, 92592, 92593, 92610, 92612, 92620, 92621, 92622, 92631, 92635, 

92640, 92644, 92680, 92700, 92713, 92714, 92724, 92728, 92738, 92744, 92755, 92756, 

92761, 92770, 92784, 92785, 92794, 92819, 92863, 92868, 92890, 92911, 92919, 92923, 

92936, 92950, 92956, 92960, 92968, 92990, 92991, 93001, 93006, 93015, 93016, 93020, 

93051, 93062, 93063, 93064, 93065, 93066, 93070, 93071, 93081, 93084, 93094, 93101, 

93106, 93141, 93147, 93148, 93149, 93150, 93151, 93152, 93159, 93162, 93171, 93172, 
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93200, 93208, 93211, 93212, 93241, 93242, 93243, 93244, 93245, 93255, 93260, 93261, 

93267, 93307, 93308, 93310, 93349, 93366, 93372, 93458, 93470, 93473, 93501, 93526, 

93527, 93528, 93529, 93530, 93531, 93533, 93534, 93535, 93602 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Креслення 

92280, 92281, 92723 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Креслення, що стосується архітектури 

92688 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Літературний письмовий твір 

92074, 92085, 92086, 92177, 92178, 92179, 92181, 92182, 92183, 92184, 92186, 92188, 

92198, 92207, 92208, 92225, 92250, 92254, 92257, 92258, 92259, 92260, 92261, 92262, 

92263, 92264, 92265, 92266, 92267, 92268, 92270, 92276, 92346, 92347, 92351, 92352, 

92353, 92356, 92363, 92367, 92395, 92396, 92397, 92398, 92399, 92400, 92401, 92407, 

92408, 92427, 92435, 92437, 92438, 92444, 92495, 92519, 92520, 92523, 92587, 92588, 

92611, 92624, 92628, 92636, 92638, 92641, 92646, 92647, 92648, 92653, 92657, 92681, 

92688, 92691, 92694, 92730, 92731, 92733, 92734, 92736, 92737, 92742, 92746, 92747, 

92758, 92759, 92763, 92764, 92766, 92767, 92768, 92769, 92775, 92801, 92802, 92803, 

92804, 92828, 92833, 92840, 92849, 92850, 92851, 92852, 92855, 92858, 92859, 92861, 

92862, 92871, 92872, 92874, 92887, 92908, 92915, 92916, 92929, 92935, 92937, 92939, 

92951, 92952, 92953, 92961, 92962, 92963, 92964, 92965, 92966, 92967, 92992, 92993, 

93004, 93017, 93018, 93019, 93027, 93030, 93041, 93045, 93049, 93052, 93054, 93085, 

93112, 93113, 93117, 93118, 93119, 93120, 93163, 93169, 93170, 93186, 93199, 93204, 

93205, 93240, 93264, 93268, 93274, 93275, 93290, 93291, 93299, 93311, 93312, 93314, 

93315, 93318, 93319, 93320, 93321, 93322, 93323, 93324, 93325, 93326, 93327, 93340, 

93343, 93365, 93368, 93371, 93390, 93400, 93414, 93415, 93432, 93433, 93434, 93435, 

93436, 93437, 93438, 93448, 93449, 93455, 93467, 93468, 93482, 93483, 93492, 93500, 

93522, 93532, 93539, 93544, 93551, 93561, 93563, 93568, 93569, 93576, 93578, 93599, 

93600 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Літературний письмовий твір (дитяча література) 

92926 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Літературний письмовий твір (поезія) 

92176, 92185, 92355, 92418, 92518, 92595, 92639, 92873, 92969, 92989, 93047, 93048, 

93082, 93126, 93257, 93367, 93369, 93370, 93502, 93506, 93507, 93523, 93560 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Літературний письмовий твір белетристичного характеру 

92096, 92341, 92750, 92864, 92920, 92933, 93387, 93417, 93475, 93476, 93477 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Літературний письмовий твір навчального характеру 

92087, 92088, 92411, 92561, 92574, 92575, 92576, 92577, 92578, 92579, 92580, 92581, 

92582, 92599, 92660, 92683, 92685, 92748, 92776, 92790, 92791, 92818, 92869, 92870, 

92970, 92971, 92972, 93034, 93055, 93059, 93060, 93078, 93090, 93091, 93092, 93093, 

93105, 93180, 93230, 93231, 93232, 93233, 93234, 93235, 93236, 93248, 93262, 93300, 

93305, 93306, 93360, 93384, 93385 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Літературний письмовий твір науково-освітнього характеру 

92410, 92412, 92413, 92414, 92654, 92824, 92982, 93026, 93165, 93313, 93317 
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Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Літературний письмовий твір науково-популярного характеру 

92938, 93229, 93386 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Літературний письмовий твір науково-практичного характеру 

92308, 92310, 92311, 92312, 92402, 92404, 92405, 92406, 92585, 92586, 92609, 92779, 

92780, 92781, 92822, 92909, 92910, 92912, 92913, 92914, 93002, 93111, 93246, 93300, 

93584, 93585, 93586, 93587, 93588, 93589, 93590 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Літературний письмовий твір науково-прикладного характеру 

92066, 92067, 92501, 92512, 92846, 93474 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Літературний письмовий твір науково-технічного характеру 

92253, 92419, 92422, 92423, 92425, 92494, 92717, 92718, 93201 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

92065, 92069, 92070, 92071, 92072, 92073, 92075, 92076, 92077, 92078, 92079, 92080, 

92081, 92084, 92093, 92095, 92101, 92102, 92103, 92128, 92171, 92180, 92190, 92191, 

92192, 92193, 92194, 92195, 92196, 92200, 92206, 92251, 92255, 92256, 92269, 92271, 

92272, 92273, 92274, 92277, 92278, 92279, 92282, 92283, 92284, 92285, 92286, 92287, 

92288, 92289, 92290, 92291, 92292, 92302, 92303, 92304, 92305, 92306, 92307, 92313, 

92314, 92315, 92316, 92317, 92319, 92320, 92321, 92324, 92325, 92326, 92327, 92328, 

92329, 92331, 92334, 92338, 92339, 92343, 92344, 92345, 92348, 92349, 92354, 92360, 

92364, 92365, 92366, 92389, 92390, 92391, 92393, 92394, 92403, 92416, 92417, 92424, 

92426, 92432, 92433, 92440, 92441, 92442, 92443, 92445, 92446, 92448, 92460, 92462, 

92465, 92466, 92467, 92468, 92469, 92470, 92471, 92472, 92473, 92474, 92475, 92476, 

92477, 92478, 92479, 92480, 92481, 92482, 92483, 92484, 92485, 92486, 92487, 92488, 

92489, 92490, 92491, 92492, 92493, 92496, 92505, 92506, 92559, 92568, 92571, 92573, 

92591, 92596, 92598, 92615, 92617, 92618, 92623, 92626, 92627, 92630, 92632, 92633, 

92634, 92642, 92649, 92650, 92651, 92652, 92656, 92661, 92662, 92663, 92664, 92666, 

92668, 92670, 92672, 92674, 92676, 92678, 92682, 92683, 92686, 92687, 92689, 92690, 

92692, 92693, 92695, 92696, 92697, 92698, 92699, 92716, 92719, 92720, 92725, 92726, 

92727, 92741, 92754, 92762, 92765, 92771, 92772, 92773, 92774, 92777, 92786, 92787, 

92788, 92796, 92797, 92798, 92799, 92800, 92807, 92809, 92816, 92817, 92825, 92838, 

92839, 92842, 92844, 92845, 92853, 92854, 92865, 92875, 92876, 92877, 92878, 92889, 

92891, 92905, 92930, 92932, 92942, 92943, 92944, 92945, 92946, 92947, 92948, 92954, 

92957, 92974, 92975, 92976, 92977, 92978, 92979, 92980, 92981, 93003, 93009, 93010, 

93011, 93012, 93013, 93014, 93028, 93029, 93035, 93036, 93037, 93038, 93039, 93042, 

93043, 93044, 93046, 93056, 93057, 93058, 93069, 93072, 93079, 93089, 93095, 93096, 

93097, 93098, 93099, 93103, 93104, 93107, 93108, 93110, 93114, 93115, 93116, 93127, 

93131, 93143, 93144, 93146, 93153, 93154, 93157, 93164, 93166, 93167, 93168, 93173, 

93174, 93175, 93177, 93178, 93181, 93182, 93183, 93184, 93185, 93187, 93188, 93189, 

93202, 93209, 93210, 93213, 93214, 93215, 93216, 93217, 93218, 93219, 93220, 93221, 

93222, 93223, 93224, 93225, 93226, 93227, 93228, 93250, 93251, 93252, 93253, 93256, 

93258, 93259, 93270, 93271, 93273, 93276, 93277, 93278, 93279, 93280, 93281, 93282, 

93283, 93285, 93292, 93295, 93302, 93303, 93316, 93328, 93329, 93330, 93331, 93332, 

93333, 93334, 93335, 93336, 93337, 93338, 93339, 93341, 93342, 93344, 93345, 93346, 

93350, 93351, 93352, 93355, 93361, 93362, 93363, 93364, 93373, 93374, 93375, 93376, 

93377, 93378, 93379, 93380, 93388, 93389, 93391, 93392, 93395, 93396, 93402, 93403, 

93404, 93416, 93419, 93420, 93421, 93422, 93423, 93424, 93425, 93426, 93427, 93428, 

93429, 93430, 93431, 93440, 93441, 93442, 93443, 93444, 93445, 93446, 93447, 93453, 

93454, 93456, 93457, 93461, 93462, 93463, 93464, 93465, 93466, 93469, 93471, 93478, 

93479, 93480, 93481, 93489, 93490, 93493, 93494, 93495, 93496, 93497, 93498, 93499, 
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93504, 93505, 93524, 93525, 93536, 93537, 93538, 93540, 93541, 93542, 93543, 93546, 

93547, 93548, 93549, 93550, 93552, 93553, 93554, 93555, 93556, 93557, 93558, 93559, 

93579, 93580, 93581, 93582, 93583, 93591, 93594, 93596, 93597, 93608, 93609, 93610, 

93611 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Літературний письмовий твір практичного характеру 

92298, 92299, 92300, 92301, 92447, 92450, 92452, 92453, 92454, 92455, 92494, 92715, 

92805, 92843, 92906, 93083, 93140, 93263, 93407 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Літературний письмовий твір прикладного характеру 

92509, 92510, 92511, 93238 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Літературний письмовий твір публіцистичного характеру 

92082, 92330 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Літературний письмовий твір рекламно-інформаційного характеру 

92907 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Літературний письмовий твір розважального характеру 

92721, 92789 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Літературний письмовий твір технічного характеру 

92643, 92808, 92955, 93137 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Літературний письмовий твір учбово-практичного характеру 

92309, 92350, 93381, 93393 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Літературний письмовий твір учбового характеру 

92589, 92616, 93603, 93604, 93605 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Літературний письмовий твір, створений для кіно 

92089, 92104, 92175, 92210, 92357, 92508, 92655, 92659, 92740, 92749, 92751, 92752, 

92757, 92782, 92792, 92793, 92810, 92829, 92830, 92831, 92836, 92837, 92984, 92999, 

93021, 93022, 93023, 93024, 93040, 93087, 93102, 93155, 93156, 93160, 93179, 93206, 

93207, 93309, 93382, 93394, 93399, 93405, 93439, 93459, 93460, 93564, 93567 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Літературний письмовий твір, створений для телебачення 

92500, 92608, 92625, 92629, 92841, 92866, 92867, 93021, 93022, 93023, 93024, 93297 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Музичний твір без тексту 

92105, 92106, 92107, 92108, 92109, 92110, 92111, 92112, 92113, 92114, 92115, 92116, 

92117, 92118, 92119, 92120, 92121, 92122, 92123, 92124, 92125, 92126, 92127, 92129, 

92130, 92131, 92132, 92133, 92134, 92135, 92136, 92137, 92138, 92139, 92140, 92141, 

92142, 92143, 92144, 92145, 92146, 92147, 92148, 92149, 92150, 92151, 92152, 92153, 

92154, 92155, 92156, 92157, 92158, 92159, 92160, 92161, 92162, 92163, 92164, 92165, 

92166, 92167, 92168, 92169, 92170, 92213, 92214, 92507, 92524, 92525, 92526, 92527, 
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92528, 92529, 92530, 92531, 92532, 92533, 92534, 92535, 92536, 92537, 92538, 92539, 

92540, 92541, 92542, 92543, 92544, 92545, 92546, 92547, 92548, 92549, 92550, 92551, 

92552, 92553, 92554, 92555, 92556, 92557, 92563, 92565, 92566, 92569, 92570, 92572, 

92665, 92667, 92701, 92702, 92703, 92704, 92705, 92706, 92707, 92708, 92709, 92710, 

92711, 92712, 92820, 92821, 92949, 93000, 93100, 93125, 93161, 93293, 93294, 93296, 

93576 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Музичний твір з текстом 

92091, 92092, 92094, 92215, 92216, 92217, 92218, 92219, 92220, 92221, 92246, 92247, 

92248, 92249, 92323, 92332, 92333, 92361, 92362, 92388, 92420, 92421, 92428, 92461, 

92463, 92562, 92564, 92567, 92594, 92637, 92739, 92826, 92827, 92834, 92835, 92856, 

92857, 92892, 92893, 92894, 92895, 92896, 92897, 92898, 92899, 92900, 92901, 92902, 

92903, 92904, 92921, 92922, 92928, 92931, 92958, 92959, 93007, 93025, 93031, 93032, 

93050, 93053, 93067, 93068, 93080, 93128, 93129, 93130, 93142, 93145, 93190, 93191, 

93192, 93193, 93194, 93195, 93196, 93197, 93198, 93237, 93249, 93265, 93266, 93269, 

93286, 93287, 93288, 93347, 93348, 93397, 93398, 93450, 93451, 93452, 93472, 93491, 

93503, 93508, 93509, 93510, 93511, 93512, 93513, 93514, 93515, 93516, 93517, 93518, 

93519, 93520, 93521, 93545, 93592, 93593, 93595, 93598, 93601, 93606, 93607 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Похідний твір 

92105, 92106, 92107, 92108, 92109, 92110, 92111, 92112, 92114, 92116, 92117, 92118, 

92119, 92120, 92121, 92122, 92123, 92124, 92127, 92129, 92130, 92131, 92133, 92135, 

92136, 92137, 92138, 92139, 92140, 92142, 92144, 92148, 92149, 92150, 92151, 92152, 

92153, 92154, 92155, 92156, 92157, 92158, 92159, 92160, 92161, 92162, 92163, 92164, 

92165, 92166, 92167, 92168, 92169, 92170, 92174, 92293, 92389, 92400, 92407, 92719, 

92720, 92847, 92864, 93603 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Складений твір 

92075, 92097, 92098, 92099, 92173, 92184, 92185, 92204, 92207, 92209, 92211, 92212, 

92249, 92257, 92263, 92276, 92340, 92355, 92495, 92499, 92505, 92506, 92563, 92565, 

92566, 92569, 92570, 92572, 92574, 92575, 92576, 92577, 92578, 92579, 92580, 92581, 

92582, 92589, 92594, 92611, 92645, 92654, 92665, 92667, 92684, 92694, 92715, 92722, 

92723, 92729, 92732, 92739, 92743, 92745, 92750, 92778, 92783, 92790, 92806, 92811, 

92812, 92813, 92814, 92815, 92820, 92821, 92823, 92828, 92832, 92856, 92871, 92873, 

92881, 92887, 92916, 92924, 92925, 92927, 92941, 92949, 92951, 92958, 92969, 92973, 

92985, 92986, 92987, 92988, 92989, 92992, 92995, 92996, 92997, 92998, 93000, 93004, 

93005, 93018, 93019, 93030, 93033, 93061, 93068, 93082, 93086, 93121, 93122, 93123, 

93124, 93125, 93139, 93147, 93148, 93149, 93150, 93151, 93152, 93203, 93230, 93237, 

93239, 93240, 93257, 93263, 93272, 93294, 93296, 93298, 93304, 93308, 93324, 93325, 

93326, 93327, 93356, 93357, 93358, 93359, 93367, 93368, 93401, 93405, 93407, 93410, 

93418, 93483, 93491, 93539, 93560, 93600 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Твір архітектури 

92434, 92658 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Твір образотворчого мистецтва 

92097, 92098, 92099, 92173, 92177, 92197, 92201, 92202, 92203, 92204, 92205, 92212, 

92226, 92227, 92228, 92229, 92230, 92231, 92232, 92233, 92234, 92235, 92236, 92237, 

92238, 92239, 92240, 92241, 92242, 92243, 92244, 92245, 92275, 92276, 92296, 92297, 

92322, 92337, 92340, 92342, 92358, 92368, 92369, 92370, 92371, 92372, 92373, 92374, 

92375, 92376, 92377, 92378, 92379, 92380, 92381, 92382, 92383, 92384, 92385, 92386, 

92387, 92392, 92497, 92498, 92503, 92504, 92558, 92560, 92584, 92597, 92600, 92601, 

92602, 92603, 92604, 92605, 92606, 92607, 92619, 92645, 92669, 92671, 92673, 92675, 



Авторське право і суміжні права. Бюлетень № 55, 2019 

 

651 

92677, 92679, 92681, 92722, 92743, 92753, 92760, 92778, 92806, 92823, 92832, 92847, 

92860, 92917, 92918, 92925, 92927, 92941, 93005, 93008, 93018, 93019, 93061, 93073, 

93074, 93075, 93076, 93077, 93086, 93088, 93136, 93138, 93176, 93203, 93239, 93254, 

93289, 93298, 93304, 93359, 93401, 93409, 93410, 93411, 93412, 93413, 93418, 93482, 

93483, 93484, 93485, 93486, 93487, 93488, 93577, 93578 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Твір ужиткового мистецтва 

92293, 92294, 92409, 92499, 92613, 92614, 92783, 92879, 92880, 92881, 92882, 92883, 

92884, 92885, 92886, 92888, 92940, 92994, 93284, 93406, 93562, 93570, 93571, 93572, 

93573, 93574, 93575 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Твір, створений для сценічного показу 

92174, 92983, 93158, 93565, 93566 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Усний твір 

92985, 92986, 92987, 92988, 92995, 92996, 92997, 92998, 93139, 93247 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Фотографічний твір 

92257, 92263, 92276, 92586, 92745, 92775, 92916, 92924, 93004, 93124, 93230, 93576, 

93578 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Хореографічний твір 

93353, 93354 
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Іменний покажчик авторів творів 
 

Повне ім'я та/або псевдонім  

автора (авторів) творів 

Номер свiдoцтва 

Анонімно 92359, 92665, 92667, 92849, 92850, 92851 
ANGELINI VERA (псевдонім) 92908 
AVA (псевдонім) 93418 
Daniel Duda (псевдонім) 92991 
Dianel (псевдонім) 93176 
Evgenia Morgan  (псевдонім) 93068 
GOVOR (псевдонім) 92857 
Helga Cot (псевдонім) 92719, 92720 
Intelligence Cloud Team (псевдонім) 92090 
Juli Miron (псевдонім) 93199 
Juliya Delani (псевдонім) 92368, 92369, 92370, 92371, 92372, 92373, 92374, 

92375, 92376, 92377, 92378, 92379, 92380, 92381, 
92382, 92383, 92384, 92385, 92386, 92387 

KIRA MAZUR (псевдонім) 93265, 93266, 93286, 93287, 93288 
LAYAH (псевдонім) 93450, 93451, 93452 
MalKoNi (псевдонім) 92177 
Misha Kush (псевдонім) 92388 
Rubanenko Oleksandr (псевдонім) 92990 
Rubanenko Olena (псевдонім) 92990, 92991 
Tali Lankur (псевдонім) 93467 
Tali Lankur, Талі Ланкюр (псевдонім) 93468 
VASILY TRETIAKOV PROJECT (псевдонім) 93294 
Vitalii Yanovych (псевдонім) 92990, 92991 
Yarisho (псевдонім) 92921 
Абламський Сергій Євгенович 93458 
Авдієвська Олена Георгіївна 92695 
Агієнко Ірина Вікторівна 92558, 92559 
Адамкевич Антуанелла Сергіївна 93608 
Азарова Тетяна Володимирівна 92765 
Азізова Катерина Михайлівна 92093, 92095, 93478 
Айвазян Самвел Арманович 92068 
Аксьонова Ірина Вікторівна 92084 
Аксьонова Ірина Володимирівна 92297 
Алданькова Галина Василівна 92080, 92081 
Александр Керамист (псевдонім) 92499 
Алексєєв Віктор Георгійович 93443 
Алексєєнко Інна Іллівна 92741, 93012 
Алєєв Анатолій Максимович 92280, 92281 
Алишер Муратов (псевдонім) 93158 
Аляров Віталій Вагифович 93398, 93606, 93607 
Андренко Олена Анатоліївна 93168 
Андрєєв Денис Володимирович 92923 
Андрій Тітов (псевдонім) 93293 
Андрусів Уляна Ярославівна 92403, 92404 
Андрущенко Наталія Олександрівна 93173 
Анкудінова Олександра Петрівна 92831 
Антонова Олена Петрівна 93093 
Антонюк Ірина Юріївна 93373, 93579 
Антонюк Олена Ростиславівна 93475, 93476, 93477 
Апанасевич Ганна Олександрівна 92503, 92504 
Ари Лйижр (псевдонім) 92402, 92405, 92406, 93111 
Аристова Людмила Сергіївна 92807, 92809 
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Повне ім'я та/або псевдонім  

автора (авторів) творів 

Номер свiдoцтва 

Арпа Вільгельм Бартоломійович 92330 
Артемчук Валентина Олександрівна 93316 
Архипова Світлана Петрівна 93256, 93258 
Архієреєв Сергій Ігорович 92480 
Архірей Олеся Валеріївна (Алеся Карась, Алеся Архи) 92887 
Ахметова Ірина Смагулівна (Akhmetova Irena) 92779, 92780, 92781 
Бабаєва Наталія Сергіївна 93151 
Бабак Ірина Миколаївна 92458, 92459 
Бабаян Юлія Олександрівна 92696, 92697, 92698 
Бабенко Оксана Миколаївна 93323, 93324 
Бабич Микола Миколайович 92344, 92345 
Бабій Валентин Степанович 92322 
Бабій Юлія Борисівна 93216, 93344 
Бабіна Ірина Миколаївна 93201 
Бабіч Оксана Миколаївна 93292 
Бабіч Світлана Степанівна 92315 
Бабова Ірина Костянтинівна 93175 
Бабушкіна Руслана Олександрівна 92419, 92422, 92423, 92425 
Багдай Ольга Яківна 93053 
Багрій Вікторія Неофидівна 92909, 92910, 92912, 92913, 92914 
Базіян-Кухто Наіра Каренівна 92477 
Бакалінський Олександр Вікторович 93316 
Бакуліна Наталія Валеріївна 93091 
Балацинова Алла Дмитрівна 92316 
Балашов Володимир Миколайович 92755 
Баловсяк Сергій Васильович 92583, 92644 
Балян Ізольда Валеріївна 92693 
Бандровський Олександр Генріхович 93089 
Бандурка Олена Іванівна 92189, 92431 
Баранов Олександр Андрійович 93395 
Басалик Гліб Андрійович 92431 
Басанцов Ігор Володимирович 93002 
Баталова Олександра Сергіївна 93004 
Батенко Ганна Вячеславівна 93391 
Батушкін Валерій Володимирович 93559 
Башкір Ольга Іванівна 92316 
Баштирєва Катерина Володимирівна 92083 
Бебко Валерій Павлович 92928 
Беззубець Тетяна Яківна 93540 
Безлуцька Олена Петрівна 92411, 92412, 92414 
Безпаленко Ірина Олександрівна 93545 
Безпальченко Віолета Михайлівна 92470, 92471, 92472, 92473, 92474, 92475 
Безугла Людмила Сергіївна 93594, 93596, 93597 
Безуглий Михайло Олександрович 93534 
Безус Алла Миколаївна 93375 
Бекетова Галина Володимирівна 92334 
Белей Орест Любомирович 93269 
Беліченко Олена Петрівна 93591 
Бельчич Станіслав Всеволодович 93307 
Бенюк Тарас Богданович 92984 
Бердник Громовиця Олександрівна 93186 
Бережна Олена Андріївна 92207 
Бережна Ольга Олександрівна 92985, 92986, 92987, 92988, 92995, 92996, 92997, 
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Повне ім'я та/або псевдонім  

автора (авторів) творів 

Номер свiдoцтва 

92998 
Березинський Володимир Володимирович 93052 
Берендєєва Анастасія Ігорівна 92087, 92088, 93306 
Бех Іван Дмитрович 93213 
Бєлєй Леонід Вікторович 93161 
Бєлова Ольга Іванівна 92391 
Бєляєва Єлизавета Романівна 93437 
Бєлякова Ірина Валеріївна 92628 
Бєлякова Оксана Володимирівна 93035, 93036, 93037 
Биба Володимир Васильович 92320, 92491, 92492 
Биков Мирослав Васильович 93371 
Бігус Денис Станіславович 92500 
Біденко Сергій Валерійович 93386 
Бідун Олександр Миколайович 92689 
Біла Жанна Юріївна 92596 
Білик Артем Євгенович 92201, 92202, 92203 
Білоброва Юлія Олегівна 93143 
Білоусов Андрій Васильович 92296 
Білоцерківський Олександр Борисович 93609, 93610 
Блінніков Олександр Олегович (Hope) 93434 
Богатирьов Констянтин Олександрович 93469 
Богатирьова Юлія Миколаївна 92565 
Богатирьова Юлія Миколаївна (Julianna) 92561, 92563, 92566, 92569, 92570, 92572, 92574, 

92575, 92576, 92577, 92578, 92579, 92580, 92581, 
92582 

Богданова Ольга Федорівна 92315 
Богданцев Ярослав Сергійович (0482) 92257, 92258, 92259, 92260, 92261, 92262, 92263, 

92264, 92265, 92266, 92267, 92268, 92269, 92270 
Богуш Володимир Леонідович 93469 
Боднарчук Олег Романович 92252 
Бодунов Владімір Васільєвіч (Vladimir Bodunov) 92665 
Боєв Олександр Миколайович 92323 
Боєва Світлана Станіславівна 92942, 92943, 92944 
Боженко Олексій Вадимович 92340 
Бойко Андрій Ігорович 92947, 92948 
Бойко Віктор Вікторович 93050 
Бойченко Ганна Федорівна 92822 
Болбас Олександр Миколайович 93540 
Большакова Інна Олексіївна 92338 
Бондаренко Борис Юрійович 93407 
Бондарєва Ірина Василівна 92251, 92255 
Бондарчук Віталій Вікторович 93280, 93281, 93282, 93283 
Борисова Єва Елемерівна 93381 
Борисова Маргарита Віталіївна 92293 
Боровець Оксана Олександрівна 92367 
Боровик Марина Вікторівна 93072 
Боровікова Анастасія Ігорівна 93611 
Боровок Тарас Іванович 92074 
Бородай Ірина Сергіївна 92682 
Бородіна Наталя Сергіївна 93218, 93219 
Борота Олександр Васильович 92477 
Борота Олександр Олександрович 92477 
Бочковський Андрій Петрович 92945, 92946 
Брагіна Людмила Євгеніївна 92206 
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Повне ім'я та/або псевдонім  

автора (авторів) творів 

Номер свiдoцтва 

Браткевич Лариса Анатоліївна 93147 
Брезденюк Олександра Юріївна 92843 
Бреус Світлана Василівна 93416, 93524, 93525 
Бриндіков Юрій Леонідович 92308, 92309, 92310, 92311, 92312 
Брицький Валентин Олегович 92510, 92511 
Бровкіна Ірина Юріївна 93152 
Бровко Ольга Іванівна 92084 
Брянцев Олександр Анатолійович 92917, 92918 
Бугров Олександр Валентинович 93183 
Бугрова Олена Олександрівна 93183 
Будзанівська Ірина Геннадіївна 92735 
Будівська Тетяна Володимирівна 93021 
Буратинський Олексій Олександрович 92178 
Бурковська Алла Валентинівна 92397 
Бурлаєнко Тетяна Іванівна 93490 
Буромський Микола Іванович 92771 
Буряк Аліна Вікторівна 92844 
Буряк Олександр Васильович 92513 
Бутенко Елеонора Геннадіївна 93073, 93074, 93075, 93076, 93077 
Бутенко Микита Віталійович (ruf1) 92507 
Бутько Анна Андріївна 92848 
Бухтіяров Юрій Вікторович 93307 
Буцяк Денис Віталійович 92613 
Бучко Владислава Ігорівна 92753 
Бучовська Ірина Юріївна 93406 
Вадан Ольга Миколаївна 92205 
Важлівцева Олександра Сергіївна 93240 
Вакуленко Ігор Анатолійович 92678 
Вакуленко Тетяна Сергіївна 92316 
Валентина Семенова (псевдонім) 92641 
Валійов Анатолій Васильович (Валієв) 92197 
Варданесян Карен Арменович 93535 
Василенко Олександр Гаврилович (Ярослав Вогович) 93229 
Василець Тетяна Юхимівна 92171 
Васильєва Лариса Леонідівна 93351, 93352 
Васильєва Світлана Олександрівна 92316, 92317, 92496 
Васильєва Тетяна Анатоліївна 92666 
Васильків Віталій Володимирович 92620 
Васильков Микола Олександрович 93567 
Василькова Наталя Іванівна 93218, 93219 
Васюта Вікторія Борисівна 92491, 92492, 92493 
Васянович Валентин Миколайович 93102 
Вашуленко Микола Самійлович 93328 
Величко Людмила Анатоліївна 93448 
Величко Олександр Петрович 93448 
Величкович Андрій Семенович 92700 
Венгер Олена Олексіївна 92716 
Вергунов Віктор Анатолійович 92180, 92682, 93164 
Верес Лілія Андріївна 92959 
Веселов Володимир Валерійович 92715 
Веснін Артур Вікторович 93246 
Веснін Володимир Вікторович 93246 
Веха Олексій Олександрович 93201 
Вєдєнєєв Дмитро Валерійович 92623 
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Повне ім'я та/або псевдонім  

автора (авторів) творів 

Номер свiдoцтва 

Винников Пилип Юрійович 92596 
Винничук Юрій Павлович 93274 
Виноградова Ольга Євгеніївна 93540 
Витвицька Уляна Ярославівна 92486 
Витвицький Василь Степанович 92700 
Вишневський Віталій В'ячеславович 92784 
Вишневський Олександр Ігорович 93432 
Віг Янош 92658 
Вікторія Лама (псевдонім) 92341 
Вітинський Павло Богданович 93094 
Влада Хеггерті (Vlada Khehherti) 93088 
Владика Олександра Тадеївна 93385 
Владимиров Костянтин Максимович 92422 
Власенко Ірина Володимирівна 92852 
Власюк Тетяна Миколаївна 93054 
Вовк Богдан Іванович 93542, 93543 
Вовчук Катерина Петрівна 93472 
Водотика Сергій Григорович 93391, 93392 
Вожжов Сергій Анатолійович 92207 
Вознюк Наталія Миколаївна 92103 
Войтко Сергій Васильович 93544 
Войтович Людмила Федорівна 92361, 92362 
Войтовська Оксана Миколаївна 92334 
Войцеховська Тетяна Юріївна 92523 
Волинська Олена Леонтинівна 92289 
Волок Людмила Борисівна 92763, 92764, 92766, 92767, 92768, 92963, 92964, 

92965, 92967 
Вонсевич Костянтин Петрович 93533, 93534, 93535 
Вороніна Ганна Сергіївна 92430 
Воронов Олександр Ігоревич 93175 
Воронюк-Волошина Леся Олександрівна 92795 
Восканян Юрій Юрійович 92214, 92215, 92216, 92217, 92218, 92220, 92221 
Воскресенський Ян Ігорович 92790, 92791 
Габзовська Ольга Борисівна 92819 
Габрошвілі Сергій Гурамович 93271 
Гавеля Олександра Русланівна 93157 
Гавриленко Олександр Олександрович 93361 
Гавриленко Сергій Миколайович (Serhii Havrylenko) 92701, 92702, 92703, 92704, 92705, 92706, 92707, 

92708, 92709, 92710, 92711, 92712 
Гавриличенко Євгенія Вікторівна 92796, 92797, 92798, 92799, 92800 
Гаврилов Ігор Вікторович 93600 
Гавриш Любов Анатоліївна (Lia Reesh) 92769 
Гаєвський Юрій Дмитрович 93591 
Гай Мирослав Олександрович 92429 
Гайдамака Христина Анатоліївна 93401 
Галунець Наталія Іванівна 92489 
Гальцова Ольга Леонідівна 92404 
Гальчус Андрій Олександрович 93292 
Гамаліна Каміла Андріївна 92970 
Гандзюк Юрій Михайлович 92961 
Гапула Михайло Вікторович 92501 
Гарбуза Тетяна Віталіївна 92079 
Гаркуша Володимир Валерійович 92772, 92773, 92774 
Гвініашвілі Тетяна Зурабівна 92638, 93500 
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Гезь Павло Олегович 92100 
Гербич Людмила Анатоліївна 93580 
Гетманцев Сергій Васильович 93469 
Гишка Ігор Семенович 92877 
Гільберг Тетяна Георгіївна 92870, 93090 
Гінкул Андрій Георгійович 93201 
Глинянюк Наталія Василівна 93385 
Глухенький Дмитро Станіславович 92829 
Глушко Аліна Дмитрівна 93445 
Гнатенко-Шабалдіна Ганна Ігорівна 93087 
Гнатишин Любов Йосипівна 93257 
Гніцевич Вікторія Альбертівна 93373 
Голида Тетяна Олегівна 93523 
Головачова Олена Юріївна 92350 
Головащенко Роман Олександрович 93264 
Гоман Олег Гаврилович 92351, 92352, 92353 
Гомон Ольга Олександрівна (ОЛЬГА ГОМОН) 92179 
Гонтовий Андрій Володимирович 93238 
Гончар Тетяна Миколаївна 93313, 93314, 93316, 93317 
Гончаренко Ірина Василівна 92488, 92489 
Гончаренко Юрій Анатолійович 92494 
Гончаров Костянтин Олександрович 92209 
Гончаров Родіон Сергійович 92083 
Гончарова Ксенія Юріївна 92747 
Гончарова Світлана Іванівна 92342 
Гончарова Юлія Анатоліївна 93380 
Горанська Тетяна Володимирівна 92348, 92349 
Горбачова Інесса Ігорівна 93427 
Горбачова Ірина Сергіївна 93149 
Горбенко Павло Сергійович 92811, 92812, 92813, 92814, 92815 
Гордєєв Андрій Борисович 92653 
Гордієнко Наталія Володимирівна 92758, 92759 
Гордієнко Наталія Іванівна 92762, 92765 
Гордієнко Тетяна Володимирівна 92765 
Горенко Зоя Анатоліївна 93209, 93210 
Горєлов Володимир Іванович 92623 
Городецький Ігор Павлович 92960 
Гороховська Ірина Вячеславівна 92919 
Гороховських Роман Юрійович (Romoza) 92246, 92247, 92248, 92463 
Горшкодьор Ігор Олександрович 92513 
Грабовська Наталя Романівна 92950 
Градобик Олег Васильович 92960 
Градоблянський Дмитро Вікторович 92833 
Гребельник Микола Миколайович 92824 
Гребенчук Євгенія Сергіївна 93473 
Гресь Оксана Володимирівна 93421 
Гречаник Олена Євгенівна 93332, 93333, 93553, 93554, 93555, 93556 
Гречанюк Світлана Валеріївна 92760 
Грибков Сергій Віталійович 92825 
Григораш Віктор Валентинович 93332, 93334, 93430, 93431, 93555, 93556 
Григорів Ольга Орестівна 92854 
Григорчук Галина Василівна 92700 
Григорчук Любомир Іванович 92700 
Гринюк Оксана Іванівна 92282 
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Гринь Андрій Костянтинович 92970, 92971, 92972 
Гринько Тетяна Валеріївна 92638, 93500 
Гриньов Борис Вікторович 93047, 93048 
Гриценчук Олена Олександрівна 93153, 93154 
Грицюк Валерій Миколайович 92623 
Грицюк Оксана Євстахіївна 93385 
Грінберг Валентин Євгенович 92795 
Громов Андрій Олександрович 93353, 93354, 93565, 93566 
Грудина Андрій Олександрович 92611 
Грудина Маргарита Петрівна (Грудина Маргарита) 92611 
Грушева Алла Андріївна 92630 
Губенко Аліса Іванівна 92783 
Гудим Ірина Миколаївна 92662 
Гузей Олександр Валерійович 93162 
Гузь Володимир Васильович 93114, 93115, 93117, 93118, 93119 
Гузь Наталія Василівна 93116 
Гук Михайло Леонідович 93151 
Гулак Станіслав Анатолійович 92731, 92736, 92737 
Гуменна Юлія Григорівна 92670, 92672, 92674, 92676 
Гунько Ірина Олександрівна 93255 
Гура Сергій Васильович 92732 
Гурець Наталія Сергіївна 92085, 92086 
Гурін Сергій Леонідович (Hurinmus, Autrex) 92667 
Гуріна Наталія Валеріївна 92649, 92650, 92651, 92652 
Гуркаєва Катерина Михайлівна 92303 
Гусєва Вікторія Володимирівна 93148 
Гуцол Лариса Петрівна 92907 
Давиденко Надія Миколаївна 92845 
Давидов Геннадій Володимирович 93405 
Даниленко Георгій Миколайович 92695 
Данилова Людмила Іванівна 93384 
Данильченко Інна Володимирівна 92760 
Данілов Віталій Володимирович 92923 
Данченков Яків Васильович 93414 
Дацюк Оксана Антонівна 92189 
Дацюк Тетяна Миколаївна 93025 
Дацька Тетяна Олексіївна 93103, 93104, 93105, 93107, 93131 
Дащук Андрій Михайлович 93166, 93167 
Дем'яненко Інна Вікторівна 92844 
Дем'яненко Олена Вікторівна 92999 
Демидов Денис Геннадійович 93522 
Демидов Захар Георгійович 93458 
Демічковська Мирослава Павлівна 93373 
Демченко Данііл Борисович 93301 
Демченко Євген Якович 92360 
Демчук Наталія Іванівна 93594, 93596 
Дерев'янко Олександр Іванович 92941 
Дериховська Вікторія Ігорівна 92084 
Джигун Людмила Миколаївна 93440, 93441 
Джусь Ярослав Анатолійович 92367 
Дзюба Оксана Миколаївна 93174 
Дзюблик Ірина Володимирівна 93372 
Димашок Ганна Василівна 92685 
Дмитренко Оксана Юріївна 93068 



Авторське право і суміжні права. Бюлетень № 55, 2019 

 

659 

Повне ім'я та/або псевдонім  

автора (авторів) творів 

Номер свiдoцтва 

Дмитриченко Вадим Олександрович 92848 
Дмитрів Галина Іванівна 93385 
Добржанська Євгенія Ігорівна 93166, 93167 
Добрянська Наталія Миколаївна 93385 
Довбенко Світлана Юріївна 93505 
Довганюк Ліна Олегівна 93062 
Довгань Андрій Олександрович 93001 
Довгань Ірина Ігорівна 93033 
Довгань Олександр Дмитрович 93396 
Долеско Дарина Анатоліївна 92810 
Долінська Наталія Миколаївна 92855 
Домашенко Марина Дмитрівна 92668 
Донченко Лариса Михайлівна 92307 
Дорогань-Писаренко Людмила Олександрівна 92279 
Дорошев Олександр Владіславович (Doroshev Alex) 92779, 92780, 92781 
Дорошенко Андрій Петрович 92277, 92279, 92302, 92303 
Дорошенко Андрій Петрович (Doroshenko A.) 92305 
Дорошенко Ольга Олександрівна 92277, 92278, 92303, 92304 
Дорошенко Ольга Олександрівна (Doroshenko O.) 92305 
Драгобецька Галина Іванівна 92778 
Дремлюк Вадим Григорович (Vadim_O travelGPS) 92612 
Дрозд Олена Володимирівна 93498 
Дружиніна Марина Миколаївна 93439 
Дубініна Оксана Володимирівна 93490 
Дубницький Володимир Іванович 92817, 93143, 93144 
Дубовик Володимир Григорович 92206 
Дудник Валентин Володимирович 93084 
Дудник Олексій Сергійович 92194, 92195, 92196 
Дудченко Дмитро Сергійович (Max Spartan) 93438 
Дулин Ігор Степанович 93057 
Дунь Сергій Вікторович 92777 
Дурягіна Зоя Антонівна 92426 
Дячук Олександр Анатолійович 93201 
Дьяконенко Лариса Петрівна 93125 
Елена Веттер (псевдонім) 92933 
Еліашвілі Іраклі 92755 
Єврейнова Наталія Аркадіївна 92101 
Євсєєв Ігор Григорович 92623 
Євченко Ірина Миколаївна 93259 
Єгоров Богдан Вікторович 93444 
Єгорова Олена Володимирівна 92279 
Єжик Анатолій Володимирович (Ерік Єжисіро) 92208 
Єліхова Юлія Сергіївна 92096 
Єльцов Денис Сергійович 93582 
Ємельянова Тетяна Анатоліївна 92425 
Ємець Святослав Юрійович 93311 
Єржов Віктор Григорович 93531 
Єрофєєва Оксана Володимирівна 93127 
Єшкілєв Володимир Львович 92983, 92984 
Жабєєв Володимир Павлович 92966, 93276 
Жабєєв Георгій Володимирович 92966, 93276 
Жабєєв Павло Володимирович 92966, 93276 
Жабєєва Ірина Анатоліївна 92966, 93276 
Жевжик Євген Григорович 93152 
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Жейнова Світлана Сергіївна 93541 
Железняк Катерина Леонідівна 93314 
Желязкова Вікторія Валеріївна 93344, 93345, 93346 
Жидкова Марія Анатоліївна 92358 
Жильйова Валерія Сергіївна 92409 
Жиров Максим Ігорович 92189 
Жовнерчук Сергій Адольфович (Ser Jo) 92574, 92575, 92576, 92577, 92578, 92579, 92580, 

92581, 92582 
Жук Валентина Володимирівна 92663 
Жуков Дмитро Миколайович 92742 
Жукова Наталія Володимирівна 93211, 93212 
Жуковська Людмила Цезарівна 92693 
Журавель Валентина Василівна 92101 
Журавльов Руслан Борисович 92834, 92835 
Журавльова Ірина Вікторівна 93003, 93013, 93227, 93228 
Журба Ольга Миколаївна 93400 
Заблоцький Володимир Валентинович 93449 
Заболотний Максим Володимирович 93309 
Заболотня Тетяна Миколаївна 93062, 93063, 93064, 93065, 93066 
Завора Таїна Миколаївна 92490 
Загарій Вікторія Клавдіївна 93036 
Загляда Іван Михайлович 93531 
Заєць Олександр Михайлович 93034 
Зайцева Лариса Іванівна 93603, 93604, 93605 
Замрій Віктор Вікторович 93262 
Замченко Сергій Володимирович 93249 
Занора Володимир Олександрович 93544 
Заремба Ольга Миколаївна 93531 
Зарівна (псевдонім) 93551 
Засєєв Микола Миколайович 93394 
Затварський Василь Васильович 93560, 93561 
Затхей Катерина Сергіївна 92889 
Захаревич Михайло Васильович 92364, 92365 
Захаркіна Людмила Сергіївна 92666 
Захарова Олена Андріївна 92367 
Зеленська Людмила Дмитрівна 92316 
Зеленський Владислав Вадимович 92595 
Зеляк Олег Іванович 93052 
Зибіна Катерина Вікторівна 93171 
Зима Олександр Євгенович 92596 
Зима Олена Миколаївна 93147 
Злепко Сергій Макарович 92464 
Зозуля Володимир Леонідович 92722, 92723, 92823 
Золотаревич Ірина Анатоліївна 93386 
Зоря Світлана Петрівна 92283, 92284, 92285, 92286, 92287 
Зотов Андрій Борисович 92656 
Зубкова Аліна Болеславівна 92190, 92191, 92192, 92193 
Зятько Йозеф 93035 
Игорь ИВ / De SKY (псевдонім) 92694 
Іванов В'ячеслав Ігорович 92819 
Іванов Вадим Борисович 93313, 93317 
Іванова Аріадна Вікторівна 92690 
Іванова Валентина Михайлівна 92307 
Іванова Вікторія Віталіївна 93037 
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Іванова Світлана Миколаївна 92627 
Іванюк Ірина Володимирівна 93153, 93154, 93182 
Іващенко Дар'я Євгенівна 93379 
Іващенко Євген Вадимович 92980, 92981 
Іващенко Сергій Васильович 92960 
Івіцький Ігор Ігорович 93273 
Івлєв Олег Вікторович 93128, 93129, 93130 
Івченкова Олена Юріївна 92430 
Ігнатюк Вікторія Василівна 93314, 93315, 93318 
Ігнатюк Ольга Анатоліївна 93402, 93403, 93404 
Іда Нірман (псевдонім) 92749, 92750, 92751 
Ізонін Іван Вікторович 92424, 92426, 93094 
Іллєнко Михайло Герасимович 92792 
Ілля Волинець-Тріфонов (псевдонім) 93394 
Ілляшенко Тамара Дмитрівна 92462 
Ілясов Олександр Олександрович 92273, 92274, 92465, 92466 
Ільїна Анастасія Олександрівна 92076, 92077, 92078 
Ільницька-Гикавчук Галина Ярославівна 93056 
Ільницька Соломія Юріївна 93142 
Ільченко Вікторія Юліанівна 93316 
Ільченко Тетяна Володимирівна (Марина Спроуз) 93397, 93398 
Ільюхіна Ольга Миколаївна 92435, 92436, 92437, 92438 
Інго Діана-Кароліна Євгенівна 92935 
Іншеков Євгеній Миколайович 93201 
Іонова Олена Миколаївна 93421 
Іоргачов Дмитро Васильович 92956 
Ісаєва Інна Миколаївна 93546, 93547, 93548 
Казарян Едмон Манвелович 92094 
Казьміна Наталя Олександрівна 93495, 93496 
Калганов Михайло Андрійович (Real Chord) 92637, 93348 
Каленюк Світлана Олександрівна 93216, 93217, 93220, 93344 
Калиновський Юрій Юрійович (KALINOVSKY) 92461 
Каліберда Микита Сергійович 92818 
Калініченко Олександр Володимирович 92875, 92876, 92878, 93177, 93178 
Калужська Лілія Олегівна 93495, 93496 
Кальченко Сергій Володимирович 92256 
Каменецький Сергій Володимирович 93148 
Канарова Ольга Вікторівна 93226 
Канівець Олександр Васильович 92643 
Капелюшкіна Алла Олександрівна 92734 
Капоріна Альона Федорівна 92782 
Капралюк Оксана Вікторівна 93164 
Капранов Віталій Віталійович 93040 
Капранов Дмитро Віталійович 93040 
Кара Сергій Віталійович 92689 
Карамзіна Людмила Антонівна 93253 
Каратанов Володимир Аркадійович 92459 
Карафетов Володимир Олександрович 92418, 92420, 92421 
Карачун Оксана Геннадіївна 92930 
Карбанова Олена Дмитрівна 92939 
Карбівський Віктор Леонідович 92771 
Карпюк Оксана Дмитрівна 93393 
Карталов Сергій Владленович 93025 
Картамишев Володимир Миколайович 92934 
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Касторних Сергій Сергійович 93206, 93207 
Касьян Юрій Борисович 93172 
Касьяненко Володимир Олексійович 92666 
Катан Людмила Ігорівна 93449 
Качук Дар'я Сергіївна 92716, 92717, 92718 
Качур Ольга Михайлівна 92517 
Каширцев Руслан Геннадійович 93296 
Каштанова Тетяна Володимирівна 92682 
Кая Угур 92204 
Квітка Наталія Олегівна 92661, 92957 
Кесельман Борис Якович 92931 
Кечиян Армен Нодарович 92969 
Кизименко Олександр Володимирович 93041, 93042, 93043, 93044, 93046 
Кикилик Ірина Володимирівна 93501 
Кир'яков Володимир Володимирович 93208 
Кирилюк Сергій Сергійович 93474 
Кириченко Валентина Іванівна 93214 
Кириченко Олена Іванівна 92775 
Кирлик Василь Васильович 92770 
Кирчей Іван Олексійович 92101, 93540 
Кичка Марина Володимирівна 93045 
Кізюріна Юлія Віталіївна 93530 
Кійко Ірина Михайлівна 93152 
Кільченко Алла Віленівна 92288 
Кін Олена Миколаївна 92316 
Кіндій Микола Вікторович 92276 
Кіндрачук Мирослав Остапович 92223 
Кіндюк Борис Володимирович 93388 
Кірик Марія Юріївна 93384 
Кіриченко Світлана Володимирівна 93429 
Кірсанова Світлана Станіславівна 93495, 93496 
Кіршин Андрій Юрійович 92429, 92830 
Клепікова Оксана Ананіївна 93095, 93096, 93097, 93098 
Клепікова Світлана Володимирівна 92440 
Клещонок Валерій Володимирович 92771 
Клімова Лариса Миколаївна 93121, 93122, 93123, 93272 
Клошинський Олександр Володимирович 93584, 93585, 93586, 93587, 93588, 93589, 93590 
Клюйко Кирило Сергійович 93347 
Ключник Альона Володимирівна 92489 
Коб'яков Сергій Михайлович 92315 
Кобець Марина Миколаївна 92393 
Кобзєв Антон Володимирович 93150 
Кобушко Ігор Миколайович 92670, 92672, 92674, 92676 
Кобушко Яна Володимирівна 92670, 92672, 92674, 92676 
Коваленко Борис Олексійович 92075 
Коваленко Людмила Олексіївна 93147 
Коваленко Наталія Дмитрівна 92075 
Коваленко Олена Миколаївна 92363 
Коваль Людмила Вікторівна 92661, 92957 
Коваль Сергій Дмитрович 93152 
Коваль Степан Миколайович 93382 
Ковальова Галина Олександрівна 92182 
Ковальова Наталія Родіонівна 92940 
Ковальова Олена Володимирівна 92087, 92088, 93078, 93305, 93306 
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Ковальська Ірина Михайлівна 92846 
Ковдря Даніл Вікторович 93148 
Ковельська Антоніна Василівна 93209, 93210 
Ковеня Максим  Володимирович 92805, 92806 
Коверзнев Вадим Олександрович 93250, 93251 
Кожухар Андрій Георгійович 92808 
Кожуховський Олександр Олександрович 92207 
Козаченко Лілія Анатоліївна 92488 
Козирь Олександр Григорович 93238 
Козлов Микола Олександрович 93149 
Козлова Тамара Василівна (Василина Богданова) 92861, 92862, 93026, 93231, 93232, 93233, 93234, 

93235, 93236 
Козловська Ольга Володимирівна 92733 
Козловський Олександр Олегович 92733 
Кокота Оксана Павлівна 92453 
Кокота Оксана Павлівна (Oksana Kokota) 92408, 92442, 92443, 92445, 92446, 92447, 92450, 

92452, 92454 
Колендо-Смірнова Анастасія Олексіївна 92225, 92657 
Колесников Максим Олександрович 92434 
Колесников Олександр Всеволодович 92434 
Колесніков Володимир Петрович 92772, 92773, 92774 
Колмик Олег Олександрович 93458 
Колодізєва Світлана Олегівна 93376, 93581 
Коломієць Наталія Дмитрівна 92180, 92682 
Коломієць Олександр Петрович 92689 
Колосок Світлана Іванівна 92102, 92678 
Колупаєва Алла Анатоліївна 92661, 92957 
Команда ReadEra (псевдонім) 92761, 92761, 92761 
Комаревцев Ярослав Федорович 92745 
Комаренко Олександр Михайлович 92794 
Комеліна Ольга Володимирівна 92493 
Компанець Наталія Миколаївна 92661, 92957 
Кон Олена Олександрівна 92271, 92272, 92273, 92274 
Кондратьєва Марина Юріївна 93268 
Кондур Оксана Созонтівна 92905, 92974 
Коновальчук Вікторія Володимирівна 93267 
Кононенко Антон Сергійович 92356 
Конопліна Олена Олександрівна 93461, 93462, 93465, 93466 
Копитова Лілія Федорівна 92588, 92589 
Коптєв Костянтин Геннадійович 93583 
Корвецький Олександр Дмитрович 93175 
Кордзая Натела Ревазівна 93444 
Користін Олександр Євгенійович 93034 
Кормакова Катерина Євгенівна 93591 
Корнієнко Максим Вікторович 92087, 92088, 93078, 93305, 93306 
Корнута Олена Володимирівна 92700 
Король Світлана Василівна 92484, 92485 
Коропенко Сергій Миколайович (Сергей Короп) 92089, 92841, 93297 
Коропенко Сергій Миколайович (Сергій Короп) 92608 
Коротаєв Олександр Іванович 93349 
Корх Майя Володимирівна 93319, 93320, 93321 
Корчагін Михайло Віталійович 92098, 92099 
Коршенко Вадим Анатолійович 93458 
Коряк Сергій Федорович 92728 
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Косенко Марина Миколаївна 92656 
Косенко Світлана Юріївна (Творческая артель 
"Косеныч и компания") 

92934 

Костенко Тетяна Миколаївна 92662 
Костиря Ірина Валентинівна 93165 
Костишин Володимир Степанович 93442 
Котвіцька Алла Анатоліївна 92686 
Котикова Олена Іванівна 92343, 92344, 92345 
Котляр Юрій Вадимович 93180, 93181 
Котяков Олександр Іванович (Олександр Котяк) 92872 
Коцюба Владислав Анатолієвич 93433 
Коч Наталя Володимирівна 93344 
Кочержук Денис Васильович 93491 
Кочержук Тетяна Федорівна 93491 
Кошиль Павло Віталійович 92206 
Кошлатий Олег Борисович 92181 
Кошовий Микола Дмитрович 93241, 93242, 93243, 93244 
Кошовий Олег Григорович 93155, 93156 
Кравченко Михайло Федорович 93373 
Кравчина Оксана Євгенівна 93153, 93154, 93202 
Красницька Анжела Віталіївна 93055 
Крахмальова Галина Сергіївна 92962 
Крекотень Ірина Михайлівна 93445 
Кремено Сергій Валерійович 92785 
Кривенчук Юрій Павлович 92593 
Криворучко Ірина Віталіївна 92713 
Криворучко Олександра Віталіївна 92428 
Кривошей Вікторія Олександрівна 92321 
Кривуц Світлана Василівна 93300 
Крилов Артем Вадимович 93526 
Крилов Віталій Вікторович 92275 
Кримський Сергій Вікторович 92795 
Крихівська Наталія Олегівна 92487 
Криховецька Зоряна Миколаївна 92905, 92974, 92975 
Кронберг Володимир Олександрович 92514 
Кропельницька Світлана Орестівна 92853, 92854, 92905, 92976, 92977, 92978, 92979, 

93028, 93029 
Крочак Марина Дмитрівна 92776 
Кудін Антон Вікторович 92721 
Кудря Марія Олегівна 92617 
Кудря Олег Володимирович 92617 
Кузмінов Андрій Вікторович 92727 
Кузнєцов Сергій Олександрович 93562 
Кузніченко Олександр Михайлович 93187 
Кузніченко Сергій Олександрович 93187 
Кузьменко Олена Петрівна 93374 
Кузьміна Катерина Василівна 93349 
Кузьміна Тетяна Олегівна 92315 
Кузьома Віталій Вікторович 92289, 92290, 92889 
Кулаков Віталій Йосифович 93126 
Кулаков Юрій Євгенович 93469 
Кулик Максим Іванович 93177, 93178 
Кулик Микола Вікторович (Nick V. Kulik) 92735 
Кулик Павло Анатолійович 93007 



Авторське право і суміжні права. Бюлетень № 55, 2019 

 

665 

Повне ім'я та/або псевдонім  

автора (авторів) творів 

Номер свiдoцтва 

Кулик Тетяна Павлівна 92404 
Куліш Дмитро Юрійович 92083 
Куліш Михайло Олександрович 93436 
Кульбіда Світлана Вікторівна 92663 
Кумпан Ігор Володимирович 92400 
Кундельська Тамара Володимирівна 93479 
Куперштейн Леонід Михайлович 92068, 92439 
Кустова Наталія Григорівна 92444 
Кутєпов Валерій Миколайович 93482, 93483 
Кутіков Дамір Олександрович (damirkut) 93527, 93528, 93529, 93530 
Кутова Ірина Олександрівна 93359 
Кутовий Борис Юрійович 93204, 93205 
Кухто Олексій Павлович 92477 
Куценко Тетяна Володимирівна 93428 
Куцинська Марія Володимирівна 92687, 93350 
Кучерява Олександра Дмитрівна 92728 
Кучкова Ольга Вікторівна 92773, 92774 
Кшуташвілі Олександр Олександрович 92714 
Лавринович Олександр Володимирович 92874 
Ладжун Юрій Іванович 93591 
Ладиняк Андрій Богданович 92634 
Ладиняк Наталія Богданівна 92634 
Лазаренко Владислав Анатолійович 92848 
Лазебна Ірина Василівна 93377 
Лазер Тарас Васильович 92837 
Лазоришин Петро Петрович 93269 
Ланде Дмитро Володимирович 92209, 92744 
Лапін Андрій Володимирович 92661, 92957 
Ларін Віталій Юрійович 92324, 92325, 92326, 92327, 92328, 92329 
Ларіна Катерина Юріївна 92324, 92325, 92326, 92327, 92328, 92329 
Лебедєв Лев Миколайович 92206 
Лебединець Надія Анатоліївна 93149 
Левченко Вадим Іванович 93035 
Левченко Денис Іванович 92820 
Лежнюк Петро Дем'янович 93255 
Лелюк Світлана Валеріївна 93003, 93009, 93011, 93013 
Лемішка Ігор Анатолійович 92426 
Лесік Ірина Миколаївна 92725, 92726 
Лесюк Альона Станіславівна 92699 
Лецівський Василь Васильович 92094 
Лещенко Альона Михайлівна 92410, 92413, 92414 
Лещенко Марія Петрівна 93153 
Лис Юрій Володимирович 92870 
Лисенко Олена Миколаївна 93210 
Лисюк Вікторія Миколаївна 92472, 92475 
Литвин Вадим Іванович 93201 
Литвиненко Богдан Вікторович 92609 
Литвиненко Євген Миколайович 92868 
Литвиненко Олена Миколаївна 92441 
Литвиненко Юрій Миколайович 93110 
Литвинова Віра Володимирівна 92663 
Литвишко Лілія Олександрівна 93315, 93318 
Литовченко Микола Федорович 93578 
Литовченко Наталія Миколаївна 92293, 92613 
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Литовченко Світлана Віталіївна 92663 
Лишак Галина Степанівна 93564 
Лишак Михайло Володимирович 93564 
Лищенко Вікторія Олександрівна 92805, 92806 
Лівенцева Ганна Анатоліївна 92776 
Лісовик Андрій В'ячеславович 93201 
Літвак Аким Ізраілович 93175 
Літвинов Євген Леонідович 93138 
Літвінова Ольга Іванівна 93576 
Літус Олександр Олександрович 92609 
Лішафай Євгеній Олександрович 92388 
Ліщук Дмитро Григорович 93263 
Лобачова Галина Геннадіївна 92980, 92981 
Логачова Юлія Сергіївна 93211, 93212 
Ложачевська Олена Михайлівна 93314, 93315, 93318 
Лозинський Владлен Олегович 92252 
Лозинський Олег Євгенійович 92252 
Ломака Ірина Анатоліївна 92645 
Ломачук Дмитро Федорович 92961 
Лохвицька Любов Василівна 92354 
Лугова Вікторія Миколаївна 92646, 92647, 92648, 92691, 92692 
Луговський Олександр Федорович 92293, 92294, 92613, 92614 
Лук'янчук Людмила Володимирівна 92390, 92654 
Лункіна Тетяна Іванівна 92397 
Любов Андрій Іванович 93487, 93488 
Людвинський Андрій Володимирович 93531 
Люльчак Вікторія Валентинівна 92789 
Лях-Породько Святослав Олексійович 93060, 93061 
Магазов Шаміль Касимович 92082 
Магазова Вероніка Шамілівна 92082 
Мазаєва Тетяна Вікторівна 93201 
Мазанов Костянтин Анатолійович 93549, 93550 
Мазун Антон Ігорович 93063 
Мазур Ірина Михайлівна 92404 
Мазурчак Олександр Володимирович 93201 
Макар Оксана Павлівна 93057 
Макаренко Анастасія Борисівна 93610 
Макаровський Олександр Дмитрович 93366 
Макатьора Альона Віталіївна 93054 
Макатьора Дмитро Анатолійович 93054 
Макушенко Євген Ігорович 92211 
Мала Жанна Валентинівна 92251 
Малєєв Володимир Олексійович 92470, 92471, 92472, 92473, 92474, 92475 
Малий Володимир Валентинович 92393 
Малицька Ірина Дмитрівна 93153, 93154 
Малиш Олексій Михайлович 92253 
Малишко Ірина Олегівна 92834, 92835 
Малік Олексій Володимирович 92669, 92671, 92673 
Маліков Антон Валерійович 92199 
Мамедов Олексій Хаджі-Муратович 93568 
Мамонова Ганна Валеріївна 92683 
Манахов Дмитро Ігорович 93147 
Манукян Арман Андранікович 92346 
Манукян Арман Андранікович (Арман-Арут) 92347 
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Маракушин Дмитро Ігоревич 93546, 93547, 93548 
Марина Спроуз (псевдонім) 93606, 93607 
Мармаза Олександра Іванівна 93335, 93336, 93337, 93338, 93339, 93341 
Марова Світлана Феліксівна 93035 
Маротчак Руслана Миколаївна 93385 
Мартинов Сергій Валерійович 93531 
Марусіч Андрій Васильович 93598 
Марценко Тетяна Миколаївна 92173 
Марченко Віктор Станіславович 92222 
Марчук Андрій Юрійович 93172 
Маслій Олександра Анатоліївна (Пугач Олександра 
Анатоліївна) 

93446 

Маслобойщиков Сергій Володимирович 92174, 92175 
Маслов Олександр Володимирович 93124 
Маслова Тетяна Михайлівна 92932 
Маслюк Андрій Миколайович 93259 
Маслюковський Андрій Анатолійович 92619 
Масол Людмила Михайлівна 93092 
Масюк Юлія Володимирівна 93449 
Матвєєв Ігор Віталійович 92198 
Матвєєва Ганна Дмитрівна 93489 
Матвєєва Юлія Тагібеківна 92678 
Матвієнко Олена Олександрівна 93292 
Матвійчук Лілія (псевдонім) 93145 
Матієга Ольга Омельянівна 92693 
Матковський Андрій Всеволодович 93446 
Мацевко-Бекерська Лідія Василівна 93381 
Мацьків Романа Тарасівна 92891 
Мачула Світлана Сергіївна 93390 
Мащак (псевдонім) 93563 
Медведєва Анжеліка Олександрівна 93373 
Мельник Максим Ярославович 92439 
Мельник Ольга Іванівна (Olha Melnik) 92319 
Мельников Володимир Аркадійович 92593 
Мельникова Наталія Іванівна 92417, 92593 
Мельниченко Олександр Анатолійович 93546, 93547, 93548 
Мельнік Катерина Володимирівна 93036 
Мензатюк Зірка Захаріївна 92793 
Менцак Андрій Васильович 93601 
Мерлак Олена Валентинівна 92868 
Мех Артем Сергійович (Will Armex) 92562, 92564, 92567 
Микицей Михайло Тарасович 93479 
Миколайчук Ірина Павлівна 93375 
Мирончук Юлія Юріївна 93367 
Мисник Тетяна Григорівна 92284 
Митрофанова Анастасія Сергіївна 92478, 92479, 92480, 92481, 92482 
Митрофанова Тетяна Олегівна (ГО Узвіз) 93415 
Михайленко Оксана Василівна 92354 
Михайлова Рада Дмитрівна 92200 
Михайловська Неля Анатоліївна 92685 
Михалко Анастасія Олегівна 92756 
Михальов Геннадій Олександрович 93149 
Мігалі Аксеня Іванівна 93381 
Мізік Юлія Ігорівна 93461, 93462, 93463, 93464 
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Мікрюкова Катерина Олександрівна 93216 
Мікуляк Катерина Анатоліївна 92395, 92397 
Мікульська Валерія Вікторівна 93163 
Мінічева Галина Григорівна 92656 
Міняйленко Інна Валентинівна 92320, 92321, 92491, 92492, 92493 
Мірко Сергій Олексійович 92610 
Мірошниченко Андрій Вікторович 92784 
Міхєєва Галина Вікторівна 93289 
Міщенко Ганна Володимирівна 92717, 92718 
Міщенко Роман Анатолійович 92181 
Молодиченко Валентин Вікторович 93114, 93115, 93116, 93117, 93118, 93119 
Молодиченко Наталія Алімджанівна 93114, 93115, 93116, 93117, 93118, 93119 
Молоков Микола Миколайович 92198 
Молчанова Ірина Сергіївна (Ира Молчанова) 92398, 92399, 92401 
Молярова Лілія Петрівна 93037 
Момот Володимир Євгенійович 92441 
Монастирська Анна Олександрівна 92219 
Мондровський Михайло Миколайович 93120 
Монке Олена Станіславівна 93453, 93454, 93455, 93456, 93457 
Морараш Анжела Костянтинівна 92685 
Мордвін Володимир Анатолійович 93086 
Мордовцев Олександр Сергійович 93168 
Мордовцев Сергій Михайлович 93168 
Морева Вікторія Володимирівна 93035 
Моренцова-Шулик Олена Сергіївна 92836 
Мороз Тетяна Олегівна 92488 
Морщавка Юрій Олександрович 92869 
Москаленко Наталія Віталіївна 92633 
Москвяк Наталія Володимирівна 92066, 92067 
Мошинська Олена Володимирівна 92104 
Мрачковська Надія Костянтинівна 92839 
Мрежук Павло Павлович 93491 
Мудра Ірина Германівна 92067 
Мукоіда Руслан Вікторович 93078 
Муратов Віктор Володимирович 93241, 93242, 93243, 93244 
Мурашова Тетяна Арнольдівна 92951 
Набільська Ганна Ростиславівна 93083 
Набока Олександр Вікторович 92178 
Набока Руслан Миколайович 92313, 92314 
Навроцька Ольга Володимирівна 92625, 92629 
Нагулко Юрій Олександрович 93203 
Нагурний Вадим Аркадійович 92828 
Надьожна (псевдонім) 92801, 92802, 92803, 92804 
Назаренко Андрій Віталійович 93349 
Назаренко Михайло Володимирович 92863 
Назаренко Ольга Василівна 93140 
Назарова Вікторія Вікторівна 92717, 92718 
Найда Ілля Володимирович 92249 
Найда Микола Сергійович 93471 
Найда Юлія Михайлівна 92338 
Наконечний Максим Васильович 93399 
Насер Карім Фадл 93179 
Настя Мендус (псевдонім) 93503 
Науменко Наталія Юріївна 92817, 93143, 93144 
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Нашивочніков Олександр Олександрович 92623 
Негода Юлія Володимирівна 93437 
Негрескул Андрій Ігорович 93179 
Некрасов Вячеслав Анатолійович 93034 
Немерюк Павло Андрійович 92356 
Непша Олександр Вікторович 92307 
Нестеренко Надія Валеріївна 92449, 92451, 92456, 92457 
Нестеренко Світлана Вікторівна 92181, 92182, 92183 
Нестерова Лідія Олександрівна 92716 
Нестеровська Лариса Вікторівна (Larysa Nesterovska) 93000 
Нечепуренко Дмитро Анатолійович 92640 
Нечипорук Микола Леонідович 92335, 92336, 92464 
Низова Інна Олександрівна 92624 
Низовий Роман Олександрович 92624 
Николенко Марина Володимирівна 93150 
Ніка Вєрнікова (псевдонім) 92298, 92299, 92300, 92301 
Нікітін Дмитро Миколайович 92513, 92514, 92516, 92517 
Нікітін Євгеній Євгенович 93201 
Ніколенко Катерина Сергіївна 93381 
Ніколенко Ольга Миколаївна 93381 
Ніколіна Ірина Іванівна 93069 
Німан Ігор Маркович 92916 
Новіков Валерій Віталійович 93162 
Новікова-Бережецька Наталія Павлівна 92949 
Новікова Валентина Георгіївна 92623 
Новожилов Олександр Ігорович 92956 
Новоселов Сергій Павлович 92635 
Новська Олена Рудольфівна 92416 
Носенко Юрій Михайлович 92355 
Обухівська Антоніна Григорівна 92460 
Овчаренко Юрій Олексійович 93175 
Овчарук Оксана Василівна 92339, 93153, 93154, 93184, 93185 
Огнєв Віктор Андрійович 93546, 93547, 93548 
Окушко Тетяна Костянтинівна 93214, 93215 
Олег Любімцєв (псевдонім) 93569 
Олекса Пугач (псевдонім) 93471 
Олександр Котяк (псевдонім) 93049 
Олександр Острянін (псевдонім) 92952 
Олексюк Олеся Миколаївна 93216 
Олена Ланда (псевдонім) 92341 
Оленіч Ольга Микитівна 92628 
Олійник Андрій Петрович 92700 
Олійник Денис Олександрович 93016 
Олійник Лариса Анатоліївна 92838 
Олійник Олег Олександрович 93449 
Олійник Тетяна Іванівна 93449 
Олійниченко Олег Вікторович 92318 
Омельченко Еліна Михайлівна 93252 
Омельчук Іван Васильович 92724 
Онищенко Світлана Володимирівна 93446 
Онопрієнко Оксана Володимирівна 92338, 92660 
Орищин Тетяна Михайлівна 92476 
Осадчук Аскольд Євгенійович 92209 
Остапенко Алла Сергіївна 93342 
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Остапчук Сергій Миколайович 92973 
Острівний Сергій Іванович 92937 
Острогова Людмила Миколаївна 93151 
Очеретько Борис Євгенович 93209, 93210 
Очкусь Андрій Мирославович (VSE PRO) 92594 
Павельєва Анна Костянтинівна 93447 
Павич Ніна Миколаївна 93090 
Павлик Наталія Василівна 93188, 93189 
Павлиш Іван Федорович 92816 
Павлов Сергій Володимирович 92335, 92336, 92464 
Павлова Олександра Вікторівна (Соня Павлова) 92832 
Павлович Олександр Васильович 92094 
Павловський Валерій Антонович 93491 
Павлусенко Владислав Ігорович 92617, 92618 
Павлусенко Ігор Іванович 92617, 92618 
Павлюк Лілія Євгенівна 93387 
Павлюк Світлана Іванівна 92289, 92290, 92291, 92292, 92889 
Пазюк Наталія Петрівна 92840 
Паладійчук Любов Василівна 93599 
Паладов Дмитро Сергійович 92199 
Палій Анатолій Павлович 92727 
Панга Дмитро Володимирович 92925 
Панкова Анна Ігорівна 93030 
Панов Владислав Валерійович 92818 
Пантелєєв Олексій Валерійович 93568 
Панфілов Антон Миколайович 92213, 92214, 92215, 92216, 92217, 92218, 92220, 

92221 
Панченко Юрій Анастасійович 93569 
Папуча Андрій Володимирович 92860 
Папуча Роман Володимирович 92860 
Парамонов Денис Юсупович 92600, 92601, 92602, 92603, 92604, 92605, 92606, 

92607 
Паренек Простой (псевдонім) 93506, 93507 
Пасєка Петро Вікторович 93501 
Патола Володимир Богданович 93502 
Пахольченко Віталій Олександрович 92743 
Пацюрковський Олександр Олегович 92091, 92092 
Пашинський Віктор Антонович 92596 
Пашкевич Олександр Іванович 93084 
Пашкова Ольга Олегівна 92623 
Пашнєв Дмитро Валентинович 93458 
Пащенко Олена Вікторівна 93214, 93215 
Пащук Лідія Віталіївна 92982 
Пелешко Дмитро Дмитрович 92424 
Переверзєва Лариса Миколаївна 92101 
Перегіняк Валентина Сергіївна 93226 
Перлій Валентин Михайлович 92734 
Пескова Христина Євгеніївна 92739 
Пестовська Зоя Станіславівна 92786, 92787, 92788, 93038, 93039 
Пестун Ірина Володимирівна 92255 
Петришин Ярослав Романович 92524, 92525, 92526, 92527, 92528, 92529, 92530, 

92531, 92532, 92533, 92534, 92535, 92536, 92537, 
92538, 92539, 92540, 92541, 92542, 92543, 92544, 
92545, 92546, 92547, 92548, 92549, 92550, 92551, 
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92552, 92553, 92554, 92555, 92556, 92557 
Петров Артур Олегович 93206, 93207 
Петров Ігор Анатолійович 92688 
Петрожицький Володимир Олександрович 92176, 92518 
Петрочко Жанна Василівна 93214, 93215 
Петушинська Анна Валеріївна 93326, 93327 
Пецкова Оксана Олександрівна 93201 
Печерська Наталія Анатоліївна 93417 
Печерський Володимир Анатолійович 93201 
Пивоваров Андрій Анатолійович 93583 
Пивоварчук Олександра Валеріївна 93065 
Пилипенко Юрій Вікторович 92194, 92195, 92196 
Пилипчук Оксана Дмитрівна 93285 
Писарькова Валерія Ростиславівна 93144 
Пищик Ольга Анатоліївна 92613 
Підвисоцький Валерій Валентинович 93055 
Підгайна Тетяна Миколаївна 92389 
Піддячий Володимир Миколайович 92754 
Підкамінний Ігор Миколайович 93375 
Пілатович Євгеній Максимович 92501 
Пількевич Юлія Георгіївна 92324, 92325, 92326, 92327, 92328, 92329 
Піпченко Олександр Дмитрович 92505, 92506, 93230 
Пірус Юрій Володимирович 92224 
Пічугін Сергій Федорович 92596 
Плахтій Максим Олександрович 93017 
Пліса Ігор Вікторович 93162 
Плюгін Владислав Євгенович 92631 
Плющ Юрій Миколайович 93299 
Погодіна Ірина Анатоліївна 92097 
Поджарський Михайло Абрамович 92920 
Подолець Роман Здиславович 93201 
Подоляк Сергій Вячеславович 93147 
Поздєєв Валерій Олександрович 92968 
Покотило Олексій Іванович 92623 
Полинь Сергій Іванович 92865 
Положій Євген Вікторович 93275 
Полтініна Ольга Павлівна 92741, 93010, 93012, 93014 
Полторак Анастасія Сергіївна (Poltorak Anastasiya) 92319 
Полубок Андрій Павлович 93284 
Полякова Ганна Геннадіївна 93239 
Пономаренко Олександр Вячеславович 93082 
Попов Нікіта Вікторович 93292 
Попов Сергій Афанасійович 93175 
Попова Алла Борисівна 93491 
Попова Галина Вікторівна 93165 
Попова Людмила Григорівна 92639 
Породько-Лях Ольга Вікторівна 93059, 93060 
Посилкіна Ольга Вікторівна 92251 
Потапенко Катерина Дмитрівна 92775 
Потапчук Євген Михайлович 93497 
Правдін Валерій Валентинович 93018, 93019, 93020 
Пригоровська Тетяна Олексіївна 92700 
Пристінська Марина Сергіївна 92338 
Присяжнюк Вікторія Станіславівна (Калиновская 93539 
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Виктория) 
Притула Ольга Анатоліївна 93533, 93534, 93535 
Приходько Андрій Анатолійович 92890 
Приходько Володимир Васильович 92954 
Прокопенко Наталія Семенівна (Natalia Prokopenko) 92319 
Прокудін Георгій Семенович 92194, 92195, 92196 
Процюк Віталій Валерійович 92622 
Прудиус Євгеній Вікторович 92293 
Прядко Олександр Михайлович 92932 
Птащенко Ліана Олександрівна 93360, 93361 
Пужайчереда Лариса Миколаївна 92339 
Пузанова Ольга Геннадіївна 93559 
Пупірін Юрій Олександрович 92740 
Пшеничний Олексій Олександрович 92644 
Работа Олександр В'ячеславович 93372 
Радєв Михайло Степанович 92513, 92514, 92515, 92516, 92517 
Радченко Юлія Петрівна 92079 
Раєвнєва Олена Валентинівна 92084 
Ракша-Слюсарева Олена Анатоліївна 92942, 92943, 92944 
Ревегук Віктор Якович 93058 
Ревеко Тетяна Сергіївна 92516 
Ревенко Наталя Валеріївна 93362, 93363, 93364 
Резнік Олег Григорович 93536, 93537, 93538 
Репа Олександр Павлович 93152 
Решетняк Наталія Борисівна 92479 
Рибалко Людмила Сергіївна 93340, 93420, 93427, 93428, 93429 
Рибалко Ольга Олексіївна 93260, 93261 
Рибачук Лариса Юріївна 93200 
Рибачук Юрій Михайлович 93200 
Рибченко Сергій Нечипорович 92449, 92451, 92456, 92457 
Рикберг Анатолій Борухович 92609 
Рогозна Валерія Сергіївна 93608 
Рожко Максим Олександрович 92458 
Розен Павло Вікторович 92206 
Розкішна Юлія Олександрівна 92871 
Розорінов Георгій Миколайович 92324, 92325, 92326, 92327, 92328, 92329 
Романенко Роман Петрович 93378 
Романова Лариса Сергіївна 93577 
Романюк Олег Ярославович 92919 
Романюк Олександр Никифорович 92335, 92336, 92464 
Романюк Яна Миколаївна 93148 
Ромашко Олександра Михайлівна 92483 
Ромашко Світлана Миколаївна 93312 
Ромашко Сергій Андрійович 93312 
Роп'як Любомир Ярославович 92700 
Россол Олександр Володимирович 93159 
Ростіянов Богдан Юрійович 93175 
Ростока Марина Львівна (Ростока Марина Львовна, 
Rostoka Marina, Rostoka Maryna, Mari Ross) 

92495 

Рохмаїл Олена Ігорівна 93211, 93212 
Рошка Анастасія Радіонівна 92685 
Рубаненко Олександр Євгенійович 93255 
Рубаненко Олена Олександрівна (Rubanenko Olena) 93255 
Рубцова Вікторія Вікторівна 92481 
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Рудень Василь Володимирович 92846 
Рудой Вадим Володимирович 93484, 93485, 93486 
Рудченко Олена Вікторівна 93501 
Рудюк Світлана Анатоліївна 92757 
Рябоконь Михайло Володимирович 92621 
Сабір Мізам (Sabir Mizam) 93081 
Савельев Максим (псевдонім) 92922 
Савенок Людмила Андріївна 93391 
Савицький Дмитро Михайлович 93369, 93370 
Савін Станіслав Юрійович 92331 
Савіна Галина Григорівна 92331 
Савченко Богдан Станіславович 92497, 92498 
Садова Ганна Юріївна 93552 
Садовий Микола Ілліч 93108 
Сажок Микола Миколайович 93310 
Сай-Боднар Сергій Іванович 92752 
Сайфулліна Ольга Анатоліївна 92906 
Сакара Олег Юрійович 92419, 92423 
Сакович Людмила Сергіївна 93381 
Самборський Олег Степанович 92393 
Самойло Андрій Михайлович 92820, 92821 
Самойлова Інна Вікторівна 93499 
Самчинська Ярослава Борисівна 93302, 93303 
Сапун Тетяна Олександрівна 92307 
Сарухонян Артем Олександрович 92516 
Сафіуліна Зулейха Рашитівна 92393 
Сафонов Денис Миколайович 93141 
Свєташов Кирило Юрійович 92429 
Свиридюк Наталія Петрівна 93034 
Свідрань Максим Володимирович 92794 
Свіріпа Роман Володимирович 92864 
Світлична Юлія Валеріївна (Juliya Delani) 92226, 92227, 92228, 92229, 92230, 92231, 92232, 

92233, 92234, 92235, 92236, 92237, 92238, 92239, 
92240, 92241, 92242, 92243, 92244, 92245 

Сегал Євген Володимирович 93389 
Сегеда Сергій Павлович 92623 
Селюх Руслан Анатолійович 93310 
Семанюк Руслана Станіславівна 93385 
Семененко Анжеліка Андріївна 93481, 93493, 93494 
Семененко Вікторія Олегівна 92760 
Семенків Олена Іванівна (LEONA) 93080 
Семенко Олександр Ігорович (Alexander Semenko) 93137, 93139 
Семенов Анатолій Сергійович 93095 
Семенченко Оксана Олександрівна 92470, 92473, 92474 
Семеняга Жанна Георгіївна (Жанна Лтавська) 92856 
Семон Богдан Йосипович 92623 
Сендецький Микола Миколайович 92777 
Сененко Інна Анатоліївна 92183 
Сененко Наталія Борисівна 92183 
Сергєєв Олександр Володимирович 92923 
Сергєєва Наталія Валеріївна 93079 
Сергієнко Марія Вадимівна 92459 
Сержанов Віталій Вікторович 93360 
Сєрих Наталія Олександрівна 92942, 92943, 92944 
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Сєріков Денис Олександрович 92646, 92647, 92648, 92691, 92692 
Сєрікова Тетяна Миколаївна 92646, 92647, 92648, 92691, 92692 
Сивак Олександр В'ячеславович 92955 
Сиваківський Сергій Володимирович 92929 
Сидорко Ілона Іванівна 92097 
Сидорчук Володимир Анатолійович 93120 
Ситник Наталія Леонідівна 92101 
Сичова Оксана Володимирівна 92635 
Сіверчук Михайло Станіславович 93304 
Сікора Любомир Миколайович 92675, 92677, 92679, 93409, 93410, 93411, 93412, 

93413 
Сіренко Наталя Миколаївна 92395, 92397 
Сіренко Наталя Миколаївна (Natalia Sirenko) 92319 
Сітало Артем Сергійович 92960 
Сітніков Андрій Володимирович 92729 
Січко Ірина Олександрівна 93480 
Скачкова Наталія Володимирівна 93247 
Скворцова Світлана Олексіївна 92660 
Скиба Вікторія Павлівна 92103 
Скоб Юрій Олексійович 92172, 92415, 92502, 92738, 93006, 93015, 93070, 

93071, 93101, 93106, 93245 
Скрипін Роман Андрійович 93492 
Скрипник Руслана Едуардівна 93385 
Скролік (псевдонім) 92847, 93240, 93325, 93326, 93327 
Сластьон Сабріє Едемівна 93381 
Слюсарев Олексій Аркадійович 92942, 92943, 92944 
Смеловський Олександр Миколайович 93312 
Смирнова Богдана Ростиславівна 92357 
Смирнова Наталія Борисівна (Рута Богдан) 92636 
Сніжко Лариса Леонідівна 93315, 93318 
Соболєв Артем Миколайович 92744 
Собуцька Юлія В'ячеславівна 92992 
Собченко Тетяна Миколаївна 92316 
Совенко Валерій Володимирович 92870 
Сокаль Марія Анатоліївна 92273, 92274, 92448 
Сокол Любов Михайлівна 93214 
Соколовська Зоя Миколаївна 93097 
Соколовська Катерина Шиківна 92330 
Соколовський Сергій Іванович 92560 
Сокур Наталя Володимирівна 93175 
Солдатєнко Ольга Василівна 93322 
Соловйов Сергій Олександрович 92431, 93372 
Солоджук Тетяна Василівна 92853, 93028, 93029 
Солоха Дмитро Володимирович 93035, 93036, 93037 
Сонько Юлія Анатоліївна 93377 
Сорока Ольга Борисівна 93099 
Сороко Наталія Володимирівна 93153, 93154 
Софій Наталія Зіновіївна 92338 
Старкова Ольга Володимирівна 92868 
Стас Хлавнович (псевдонім) 93169, 93170 
Стасюк Юрій Миколайович 92623 
Стеганцев Максим Миколайович (Мак Чеклаинд) 92915 
Стегній Борис Тимофійович 92727 
Стемковська Ярослава Євгенівна 93489 
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Стецун Катерина Володимирівна 92105, 92106, 92107, 92108, 92109, 92110, 92111, 
92112, 92113, 92114, 92115, 92116, 92117, 92118, 
92119, 92120, 92121, 92122, 92123, 92124, 92125, 
92126, 92127, 92128, 92129, 92130, 92131, 92132, 
92133, 92134, 92135, 92136, 92137, 92138, 92139, 
92140, 92141, 92142, 92143, 92144, 92145, 92146, 
92147, 92148, 92149, 92150, 92151, 92152, 92153, 
92154, 92155, 92156, 92157, 92158, 92159, 92160, 
92161, 92162, 92163, 92164, 92165, 92166, 92167, 
92168, 92169, 92170 

Стогній Наталія Сергіївна 93540 
Столбова Марина Анатоліївна 93149 
Столбухін Олександр Олександрович 93172 
Столярчук Надія Миколаївна 93079 
Стрижак Ніна Володимирівна 92942, 92943, 92944 
Субач Ігор Юрійович 92744 
Суворов Данііл Спартакович 93470 
Суліма Яніна Геннадіївна 93268 
Супрун Роман Ігорович 93172 
Сурікова Ірина Олександрівна 92686 
Сухенко Сергій Анатолійович 93602 
Сухіх Аліса Сергіївна 92568, 92571, 92573 
Сухомлинова Світлана Миколаївна 92254 
Сухонос Марія Костянтинівна 92631 
Сучкова Єлізавета Вячеславівна 92182 
Табаков Дмитро Володимирович 92209 
Тараненко Ірина Всеволодівна 92615, 92616 
Таранченко Оксана Миколаївна 92663 
Тараскіна Тетяна Євгеніївна 93147 
Тарасова Анна Констянтинівна 93469 
Тарасова Марина Валеріївна 92461 
Тарасюк Мирослава Богданівна 93385 
Тарнавська Світлана Степанівна 93090 
Татарінцева Катерина Володимирівна 93591 
Татарчук Людмила Михайлівна 92682 
Татьяна Романова (псевдонім) 93237 
Твардовська Ірина Миколаївна 93472 
Твердохліб Ганна Віталіївна 93340 
Твердохліб Тетяна Сергіївна 92316 
Темченко Ольга Василівна 93422, 93423, 93424, 93425, 93426 
Тененбаум Владислав Григорович 92210 
Тепла Тетяна Леонідівна 92426 
Тереховський Віктор Володимирович 92509 
Терзі Богдан Михайлович 93291 
Тертишник Марина Вікторівна 92613 
Тесленко Олександр Сергійович (The Moon) 92826, 92827 
Теслюк Сергій Ігорович 92635 
Тесля Тарас Васильович 92950 
Тетяна Горицвіт (псевдонім) 93027 
Тимофєєва Таїсія Тихонівна 93368 
Тимошенко Людмила Миколаївна (Liudmyla Ginner) 92521, 92522 
Тимошенко Олексій Анатолійович 93308 
Тимощенко Вікторія Вікторівна 93270 
Тимощук Катерина Олександрівна 93563 
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Тимощук Олександр Юрійович 93146 
Тимченко Юрій Володимирович 93254 
Тимчик Сергій Васильович 92335 
Тисячна Юнна Сергіївна 92093 
Титаренко Дарина Анатоліївна 92337 
Титаренко Любов Миколаївна 93175 
Титаренко Роман Дмитрович 92597 
Титарчук Ірина Миколаївна 93437 
Тімшин Іван Анатолійович 92866, 92867 
Тітаровська Ольга Борисівна 92184 
Тітова Ольга Миколаївна 92454, 92455 
Тіхосова Ганна Анатоліївна 92315 
Ткаліч Олена Вікторівна 93596 
Ткач Валентин Іванович 92587 
Ткач Костянтин Іванович 92513, 92514, 92515, 92516, 92517 
Ткаченко Андрій Володимирович (Анжей Рудь) 92396 
Ткаченко Ірина Володимирівна 92182 
Ткаченко Роман Олексійович 92424, 92426, 93094 
Ткаченко Юрій Володимирович 92924 
Ткачук Володимир Григорович 92334 
Ткачук Марина Дмитрівна 92508 
Ткачук Олена Геннадіївна 92407 
Ткачук Тетяна Петрівна 92469 
Томін Вадим Тарасович 93602 
Топольницька Тетяна Богданівна 92306 
Торгало Юлія Ігорівна 92392 
Тресеїна Наталія Олександрівна (Skarlett; Скарлетт) 92585, 92586 
Третьяков Василь Олександрович 93067, 93068 
Тригуб Ірина Анатоліївна 92599 
Трифонова Олена Михайлівна 93108 
Трохимчук Віктор Васильович 93372 
Троян Марія Юріївна 92664 
Трусевич Ірина Сергіївна (Trusevich Irina) 92319 
Туржанський Ігор Всеволодович 92684 
Туруліна Ксенія Іванівна 92951 
Туряниця Вікторія Георгіївна 93381 
Тухта Владислав Андрійович 92428 
Тютюник Інна Володимирівна 92670, 92672, 92674, 92676 
Тютюнник Євген Леонідович 92214, 92215, 92216, 92217, 92218, 92220, 92221 
Тюхтенко Наталія Анатоліївна 92331 
Тягун Тетяна Володимирівна 92101 
Удод Олександр Анатолійович 92430 
Ульянич Владислав Олегович 93592, 93593, 93595 
Уманців Галина Вікторівна 93374 
Уманців Юрій Миколайович 93377 
Унанов Віталій Каренович (Унанов Виталий) 93459, 93460 
Уруков Дмитро Олексійович 93066 
Ушан Олександр Євгенович 92681 
Фабрика Алла Анатоліївна 93221, 93222, 93223, 93224, 93225 
Фадєєва Ірина Георгіївна 92632 
Файвішенко Діана Сергіївна 92080, 92081 
Фаліна Галина Миколаївна 93495, 93496 
Фаліон Наталія Іванівна 92892, 92893, 92894, 92895, 92896, 92897, 92898, 

92899, 92900, 92901, 92902, 92903, 92904, 93190, 
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93191, 93192, 93193, 93194, 93195, 93196, 93197, 
93198, 93508, 93509, 93510, 93511, 93512, 93513, 
93514, 93515, 93516, 93517, 93518, 93519, 93520, 
93521 

Фалькович Григорій Абрамович 93382 
Фатєєва Ганна Валентинівна 92934 
Федоренко Ірина Олександрівна 93295 
Федоренко Оксана Филимонівна 92663 
Федорин Дмитро Ярославович 93310 
Федоров Євген Євгенович 92324, 92326, 92327, 92328, 92329 
Федосєєв Георгій Сергійович 93150 
Федушко Соломія Степанівна 92590, 92591, 92592 
Фесенко Роман Олександрович 92224 
Фідкевич Олена Львівна 93091 
Філімонова Тетяна Володимирівна 92394 
Філяк Богдан Михайлович 92958 
Фітісов Андрій Анатолійович 93329 
Фодчук Ігор Михайлович 92583 
Фонарюк Тетяна Іванівна 92685 
Форостяна Нінель Петрівна 93378 
Фостенко Ігор Олегович 93298 
Фреїк Надія Василівна 93385 
Фуголь Леонід Дмитрович 93591 
Фурман Юрій Миколайович 92843 
Фурса Наталія Вячеславівна 92427 
Фущич Уляна Степанівна 93385 
Фьодоров Деніс Геннадьєвіч (Фёдоров Денис 
Геннадьевич) 

92503, 92504 

Хабутдінов Арсеній Романович 93277, 93278, 93279 
Хаматова Юлія Альбертівна 92097 
Харитонова Вікторія Олегівна 93532 
Харкевич-Гончарова Інна Михайлівна  
(Інна Гончарова) 

92746 

Харченко Наталія Вікторівна 93214, 93215 
Харченко Олексій Сергійович 92293 
Харченко Роман Володимирович 93052 
Хілько Марія Вікторівна 92873 
Хімічева Ганна Іванівна 92756, 93054 
Хлєбнікова Таліна Миколаївна 93330, 93331, 93555, 93556, 93557, 93558 
Ходаківський Андрій Володимирович 93008, 93408 
Ходякова Галина Вікторівна 92968 
Ходякова Наталія Вадимівна 92968 
Хоменко Ірина Борисівна (Ольга Крут) 92188 
Хомутенко Максим Володимирович 93108 
Хохолкін Андрій Сергійович 92655 
Царіковський Володимир Сергійович 92858 
Цвєткова Катерина Вікторівна 93435 
Цвігун Олексій Леонідович 92777 
Цебень Ігор Феліксович 93160 
Цейтлін Семен Юлійович 93151 
Цибенко Сергій Миколайович 92938 
Цимбал Світлана Валеріанівна 92989 
Цимбалару Анджеліка Дмитрівна 93112, 93113 
Цілик Ірина Андріївна 93399 
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Цільмак Олена Миколаївна 92748 
Цмоць Іван Григорович 92424 
Цюняк Оксана Петрівна 93504, 93505 
Чабан Василь Йосипович 92366 
Чайковська Марія Андріївна 92818 
Чебан Тетяна Миколаївна 92467, 92468, 92469 
Чевганова Віра Яківна 92321 
Чегвінцев Сергій Сергійович 92936 
Чекаленко Людмила Дмитрівна 93248 
Чеклов Володимир Федорович 92622 
Чеклова Валентина Михайлівна 92622 
Чепига Михайло Петрович 92069, 92070, 92071, 92072, 92073 
Чепіжко Сергій Петрович 93150, 93151 
Чепурна Валентина Віталіївна 92250 
Червен Іван Іванович 92291, 92292 
Червонопільський Сергій Валентинович 92293 
Черевко Олена Олександрівна 92295 
Чередниченко Михайло Семенович 93150 
Черепанова Юлія Юріївна 92680, 93470, 93473 
Черепов Олексій Володимирович 93583 
Черкас Василь Михайлович 92859 
Чернега Лілія Євгенівна 92517 
Черновол-Ткаченко Раїса Іванівна 93334, 93340, 93419, 93420, 93421, 93427, 93428, 

93429 
Черноус Анастасія Ігорівна 92434 
Чернявська Вікторія Володимирівна 92519, 92520 
Чернявський Анатолій Володимирович 93201 
Черняк Роман Євгенович 92777 
Черчата Анжела Олексіївна 92403 
Чижов Олександр Володимирович 92212 
Чичикало Ніна Іванівна 92324, 92325, 92326, 92327, 92328, 92329 
Чіні Олена Сергіївна 92584 
Чопенко Тетяна Володимирівна 92993 
Чорна Катерина Іванівна 93213 
Чорненька Надія Василівна 93057 
Чорний Костянтин Юрійович 92514 
Чуднова Світлана Гідаятівна 93392 
Чумак Валентина Дмитрівна 92284 
Чумарна Марія Іванівна 93383 
Чупайленко Олексій Андрійович 92194, 92195, 92196 
Чуприна Євген Миколайович 93162 
Чуприна Наталія Миколаївна 92772, 92773, 92774 
Чухно Інна Анатоліївна 93546, 93547, 93548 
Шавріна Ніна Георгіївна 92642, 92842 
Шаповалова Алла Петрівна 93374 
Шаров Данііл Сергійович 92186 
Шаров Сергій Володимирович 92185, 92187 
Шарова Тетяна Михайлівна 92186, 92187 
Шаронов Андрій Павлович 93349 
Шаховська Наталія Богданівна 92417, 92593 
Швороб Ірина Богданівна 92593 
Шевців Зоя Михайлівна 92953 
Шевченко Богдан Миколайович 93171 
Шевченко Василь Васильович 93491 
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Шевченко Матвій Олександрович 92730 
Шевченко Юрій Олексійович 92936 
Шевчук Василь Петрович 92623 
Шейко Олександр Іванович 92332, 92333 
Шелехов Артем Олексійович 93078 
Шелємєтьєв Едуард Олександрович 92680 
Шелудяков Ігор Ігорович 93031, 93032 
Шемеляк Галина Михайлівна 93148 
Шерстюк Ярослав Миколайович 92621 
Шестак Геннадій Анатолійович 92721, 92879, 92880, 92881, 92882, 92883, 92884, 

92885, 92886, 92888, 92994, 93570, 93571, 93572, 
93573, 93574, 93575 

Шиманська Світлана Анатолієвна 93148 
Шинкаренко Михайло Анатолійович 92659 
Ширяєва Наталя Володимирівна 93608, 93609, 93610, 93611 
Шишкіна Марія Павлівна 92065, 92432, 92433 
Шиян Роман Богданович 92338 
Шкодкіна Ліна Сергіївна 93085 
Шнурко-Табакова Елліна Володимирівна 92209 
Шпаковський Микола Андрійович 93290 
Шугаєв Євгеній Олександрович 93304 
Шульга Оксана Сергіївна 92825 
Шульга Сергій Іванович 92825 
Шум Сергій Валентинович 93109, 93132, 93133, 93134, 93135, 93136 
Шуплат Ярослав Святославович 92911 
Шусть Андрій Миколайович 93051 
Шуховський Руслан Ігорович 92926, 93343 
Щастіна Тетяна Олексіївна (Тетяна Щастіна) 93005 
Щепак Віра Василівна 92181, 92182, 92183 
Щербаков Сергій Володимирович 92295 
Юдін Роман Валентинович 93100 
Юзефова Юлія Костянтинівна 93211, 93212 
Юлія Саніна (псевдонім) 92928 
Якименко Світлана Іванівна 93355, 93356, 93357, 93358 
Яковець Інна Олександрівна 92293, 92613 
Яковлева Лілія Іванівна 93175 
Яковлева Наталія Вікторівна 93021, 93022, 93023, 93024 
Якубов Артур Шамільович 93365 
Ямненко Юлія Сергіївна 93526 
Яновська Ганна Андрїівна 92927 
Яремак Ірина Ігорівна 93442 
Яременко Світлана Степанівна 92615, 92616 
Ярославська Ірина Олександрівна 92512 
Ястребов Юрій Юрійович 92278 
Яценко Володимир Архипович 93175 
Яценко Таміла Олексіївна 92598, 92599 
Яцинік Алла Вікторівна 93420 
Яцишин Анна Володимирівна 92626 
Яцунський Євгеній Олександрович 93469 
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Акціонерне товариство "Українська залізниця"  92689, 93147, 93148, 93149, 93150, 93151, 93152 
Вінницький торговельно-економічний інститут 
Київського національного торговельно-економічного 
університету 

 93069, 93173, 93174 

Головна астрономічна обсерваторія Національної 
академії наук України 

 92771 

Державна установа "Агентство з розвитку 
інфраструктури фондового ринку України" 

 92794 

Державна установа "Відкриті публічні фінанси"  93162 
Державна Установа "Інститут морської біології НАН 
України" 

 92656 

Державне підприємство "ІНФОТЕХ"  92819, 92960 
Державний вищий навчальний заклад "Український 
державний хіміко-технологічний університет" 

 92687, 92772, 92773, 92774, 93350 

Державний гемологічний центр України  93591 
Закарпатська державна сільськогосподарська 
дослідна станція Національної академії аграрних 
наук України 

 92693 

Інститут геологічних наук Національної Академії 
наук України 

 92690 

Інститут проблем виховання Національної академії 
педагогічних наук України 

 93213, 93214, 93215 

Інститут проблем математичних машин і систем 
Національної академії наук України 

 92784 

Київський національний торговельно-економічний 
університет 

 92076, 92077, 92078, 92079, 92080, 92081, 93373, 
93374, 93375, 93376, 93377, 93378, 93379, 93380, 
93579, 93580, 93581, 93582, 93583 

Київський національний університет імені Тараса 
Шевченка 

 92771 

Науково-дослідний інститут інформатики і права 
Національної академії правових наук України 

 93395, 93396 

Науково-дослідний, проектно-конструкторський та 
технологічний інститут мікрографії 

 92101, 93540 

Національна академія внутрішніх справ  93055 
Національна наукова сільськогосподарська 
бібліотека Національної академії аграрних наук 
України 

 92180, 92682, 93164 

Національний транспортний університет  92824, 93313, 93314, 93315, 93316, 93317, 93318 
Національний університет "Львівська політехніка"  93056, 93057 
Національний університет харчових технологій  92825 
Національний фармацевтичний університет  92686 
Публічне акціонерне товариство "Одеський 
кабельний завод "Одескабель" 

 92956 

Сумський державний університет  92102, 92664, 92666, 92668, 92670, 92672, 92674, 
92676, 92678 

Товариство з обмеженою відповідальністю 
"ГІЛСОФТ УКРАЇНА" 

 92785 

Товариство з обмеженою відповідальністю  
"Д.І.О. - ТРЕЙДЕР ІНТЕРНАЦІОНАЛ" 

 93531 

Товариство з обмеженою відповідальністю  
"Діджітал Солюшнс" 

 92713 
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Повне ім'я або повне офіційне  

найменування  роботодавця 
Номер свідоцтва 

Товариство з обмеженою відповідальністю  
"Завод елеваторного обладнання" 

 93141 

Товариство з обмеженою відповідальністю  
"ІММО" 

 92359 

Товариство з обмеженою відповідальністю 
"ІНТЕРКРЕСІ БЕЙЗ" 

 93159 

Товариство з обмеженою відповідальністю 
"КЮСОЛЮШНС" 

 93051 

Товариство з обмеженою відповідальністю 
"Науково-виробниче підприємство "ПРОТЕК" 

 92734 

Товариство з обмеженою відповідальністю 
"ПРОДЖЕКТ БІЛДІНГ" 

 92688 

Товариство з обмеженою відповідальністю 
"РУБАРБ" 

 92083 

Товариство з обмеженою відповідальністю  
"СТУДІЯ ЛИМОН" 

 93211, 93212 

Товариство з обмеженою відповідальністю  
"Тірас-12" 

 93172 

Товариство з обмеженою відповідальністю  
"ТС ПЛЮС" 

 92828 

Товариство з обмеженою відповідальністю  
"ФІРМА ТРАНСАТ" 

 92724 

Товариство з обмеженою відповідальністю 
"ЮКРЕЙНІАН ГЕАРС" 

 92879, 92880, 92881, 92882, 92883, 92884, 92885, 
92886, 92888, 92994, 93570, 93571, 93572, 93573, 
93574, 93575 

Українська інженерно-педагогічна академія  92171 
Харківська державна академія дизайну і мистецтв  93300 
Харківський національний медичний університет  93166, 93167, 93546, 93547, 93548 
Харківський національний університет внутрішніх 
справ 

 93458 

Харківський національний університет 
радіоелектроніки 

 92635 
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Видача дубліката свідоцтва про реєстрацію авторського права на твір 

Номер свідоцтва Дача видачі дубліката 

№ 88080 18.10.2019 

№ 88081 18.10.2019 

№ 88082 18.10.2019 

№ 88294 18.10.2019 

№ 88297 18.10.2019 

№ 88298 18.10.2019 

№ 88299 18.10.2019 

№ 88915 18.10.2019 

№ 88916 18.10.2019 

№ 88917 18.10.2019 

№ 88918 18.10.2019 

№ 88919 18.10.2019 

№ 89954 18.10.2019 

№ 89955 18.10.2019 

№ 89956 18.10.2019 

№ 91815 18.10.2019 

№ 91816 18.10.2019 

№ 91817 18.10.2019 

№ 91819 18.10.2019 

№ 27722 18.10.2019 

№ 21716 18.10.2019 

№ 57959 18.10.2019 

№ 68895 18.10.2019 

№ 72346 18.10.2019 

№ 90498  18.10.2019 

№ 43645 25.10.2019 

№ 48351 25.10.2019 

№ 73500 29.10.2019 

№ 73501 29.10.2019 

№ 73502 29.10.2019 

№ 73503 29.10.2019 

Виправлення очевидних помилок у публікаціях відомостей про видачу 
свідоцтва про реєстрацію авторського права на твір 

Номер реєстрації                      

авторського права на твір             

(номер свідоцтва) 

Дата публікації та номер              

бюлетеня 

Слід читати 

88080 26.07.2019, 53 Русанов Станіслав Геннадійович 

88081 26.07.2019, 53 Русанов Станіслав Геннадійович 

88082 26.07.2019, 53 Русанов Станіслав Геннадійович 

88294 26.07.2019, 53 Русанов Станіслав Геннадійович 

88297 26.07.2019, 53 Русанов Станіслав Геннадійович 

88298 26.07.2019, 53 Русанов Станіслав Геннадійович 

88299 26.07.2019, 53 Русанов Станіслав Геннадійович 

88915 26.07.2019, 53 Русанов Станіслав Геннадійович 

88916 26.07.2019, 53 Русанов Станіслав Геннадійович 

88917 26.07.2019, 53 Русанов Станіслав Геннадійович 
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Номер реєстрації                      

авторського права на твір             

(номер свідоцтва) 

Дата публікації та номер              

бюлетеня 

Слід читати 

88918 26.07.2019, 53 Русанов Станіслав Геннадійович 

88919 26.07.2019, 53 Русанов Станіслав Геннадійович 

89954 26.07.2019, 53 Русанов Станіслав Геннадійович 

89955 26.07.2019, 53 Русанов Станіслав Геннадійович 

89956 26.07.2019, 53 Русанов Станіслав Геннадійович 

91815 27.09.2019, 54 Русанов Станіслав Геннадійович 

91816 27.09.2019, 54 Русанов Станіслав Геннадійович 

91817 27.09.2019, 54 Русанов Станіслав Геннадійович 

91819 27.09.2019, 54 Русанов Станіслав Геннадійович 

72346 28.07.2017, 45 Товариство з обмеженою 

відповідальністю "НВП - РУДПРОМ-

АВТОМАТИКА" 
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