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Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  84026  
 
Дата реєстрації авторського права  02.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Аксьонов Олександр Борисович  
 
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)  Музична обробка "Ой музиченьки"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  84027  
 
Дата реєстрації авторського права  02.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Аксьонов Олександр Борисович  
 
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)  Музична обробка "Грайка"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  84028  
 
Дата реєстрації авторського права  02.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Аксьонов Олександр Борисович  
 
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)  Музична обробка української народної пісні "Ой, у вишневому 

садочку"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  84029  
 

Дата реєстрації авторського права  02.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Аксьонов Олександр Борисович  
 
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)  Музична обробка молдавських народних мелодій "Молдавська сюїта" 
(клавір для двох баянів)"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  84030  
 

Дата реєстрації авторського права  02.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Аксьонов Олександр Борисович  
 
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 "Gurawka"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  84031  
 

Дата реєстрації авторського права  02.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Волчук Володимир Миколайович, Дубров Юрій Ісайович, Фортигін 
Андрій Анатолійович, Большаков Володимир Іванович  

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

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

твору (творів)  Твір наукового характеру "Метод определения класса металла"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У творі наукового характеру "Метод определения класса металла" 
належність металу до конкретного класу запропоновано визначати по 
величині критеріїв його якості, які прогнозуються шляхом 
застосування мультифрактального аналізу та інформаційної ентропії.   
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  84032  
 

Дата реєстрації авторського права  02.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Нікітін Михайло 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 "Works Organizer WEB"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  84033  
 

Дата реєстрації авторського права  02.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Валерій Ананьєв (псевдонім), Хмилевський Ігор Леонідович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Роман "Сліди на дорозі"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  84034  
 
Дата реєстрації авторського права  02.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Baklan (псевдонім), Чуба Ольга Вячеславівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Музичний твір з текстом, складений твір  
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Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Збірка пісень "Heart Reaper"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Збірка пісень "Heart Reaper" включає пісні: "It was a snow", "Damn 
Devotion", "Fight for my mind", "Anabiosis".  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  84035  
 
Дата реєстрації авторського права  02.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Нуянзін Олександр Михайлович, Кришталь Микола Андрійович, 

Кришталь Дмитро Олександрович, Тищенко Євгеній Олександрович  
 
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 "Основи термодинаміки і теплопередачі для 

рятувальників"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Основи термодинаміки і теплопередачі для 

рятувальників / О. М. Нуянзін, М. А. Кришталь, Д. О. Кришталь, Є. О. 
Тищенко - Черкаси: ЧІПБ ім. Героїв Чернобиля НУЦЗ України, 
2017. - 166 с. 

 
Анотація   

У навчальному посібнику викладено питання основ термодинаміки та 
теплопередачі у рятувальній справі, розглянуто елементарні способи 
перенесення тепла, складний процес теплопередачі та основи для 
розрахунку теплообмінних апаратів, газообмін та тепловий баланс під 
час пожежі в приміщенні та ін.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  84036  
 
Дата реєстрації авторського права  02.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мартинчук Олена Валеріївна, Маруненко Ірина Михайлівна, Луцько 

Катерина Василівна, Таран Оксана Петрівна, Хомик Тетяна Василівна 
(Мельніченко Тетяна Василівна), Єжова Тетяна Євгенівна  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів 

"Спеціальна педагогіка"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 

Анотація   
Навчальний посібник спрямований на формування професійної 
компетентності студентів, активізацію аналітичного мислення, глибоке 
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розуміння проблем фізичного та інтелектуального розвитку дітей з 
особливими освітніми потребами.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  84037  
 

Дата реєстрації авторського права  02.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Навчальний посібник "Історія зарубіжної літератури першої половини 
ХХ століття: Практикум"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Навчальний посібник містить анотації лекцій, плани семінарських 
занять і тести, наукові матеріали з коментарями, довідковий матеріал 
для самостійної роботи з вивчення історії зарубіжної літератури першої 
половини ХХ століття та науково-критичні тексти для реферування.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  84038  
 

Дата реєстрації авторського права  02.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Монографія "Подолання кризи ідентичності в підлітковому віці"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У монографії здійснено загальнотеоретичний аналіз проблеми кризи 
ідентичності, систематизовано погляди науковців про основні загаль-
ноутворюючі аспекти кризи ідентичності особистості підліткового віку, 
уточнено ознаки ідентичності, вивчено структурні показники 
ідентичності особистості в підлітковому віці на етапі перебігу кризи.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  84039  
 
Дата реєстрації авторського права  02.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Вдовенко Наталія Михайлівна  
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Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Національний університет біоресурсів і природокористування України 
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Літературно-письмовий твір наукового характеру "Розвиток рибного 
господарства України у порівнянні з країнами-членами ЄС"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У роботі доведено, що економіка виробництва у рибному господарстві 
України зазнала докорінних змін протягом останніх років. Після 
податкової реформи 2014-2016 рр. змінено податкову систему для 
суб'єктів аквакультури.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  84040  
 
Дата реєстрації авторського права  02.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Вдовенко Наталія Михайлівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця  Національний університет біоресурсів і природокористування України 
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, ілюстрація  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Літературно-письмовий твір наукового характеру "Approaches to 

ensuring the operation of the questionnaire for data collection of fish farms"  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У статті обґрунтовано основні принципи організації статистичного 
спостереження рибних підприємств на основі загальних 
методологічних підходів, які забезпечують порівняну динаміку 
інформації про видобуток водних біологічних ресурсів та рибного 
господарства (робіт, послуг). Було запропоновано вдосконалити 
систему збору даних.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  84041  
 
Дата реєстрації авторського права  02.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Вдовенко Наталія Михайлівна, Павленко Марина Миколаївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця  Національний університет біоресурсів і природокористування України 
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, ілюстрація  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Літературно-письмовий твір наукового характеру 

"Конкурентоспроможність вітчизняних суб'єктів господарювання в 
умовах ведення промислу на водосховищі"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У роботі доведено, що доцільність ведення конкурентоспроможної 
діяльності вітчизняними суб'єктами господарювання на водосховищі 
можливо визначити внаслідок проведення розрахунків економічної 
ефективності ведення промислу. Вказано, що даний етап є важливим у 
плануванні майбутньої справи, оскільки за результатами розрахунків 
прогнозують прибуток та рентабельність здійснених робіт.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  84042  
 
Дата реєстрації авторського права  02.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Вдовенко Наталія Михайлівна, Павленко Марина Миколаївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця  Національний університет біоресурсів і природокористування України 
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Літературно-письмовий твір наукового характеру "System basis 

reducing dependence from import in the markets of agricultural products"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Наукові дослідження спрямовані на вивчення проблем 
імпортозалежності на сільськогосподарських ринках.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  84043  
 
Дата реєстрації авторського права  02.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Опенько Іван Анатолійович, Ковальчук Іван Платонович, Євсюков 

Тарас Олексійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця  Національний університет біоресурсів і природокористування України 
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Науковий твір "Методологічні засади розроблення реєстру особливо 

цінних земель природно-заповідного та іншого природоохоронного 
призначення"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У творі розглянуто методологічні засади реалізації в Україні нового 
реєстру особливо цінних земель природно-заповідного та іншого 
природоохоронного призначення. На основі існуючих електронних 
реєстрів в нашій державі та враховуючи міжнародний досвід нами було 
визначено та обґрунтовано інформаційне наповнення майбутнього 
реєстру в нашій державі.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  84044  
 

Дата реєстрації авторського права  02.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ковальчук Іван Платонович, Ковальчук Андрій Іванович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Національний університет біоресурсів і природокористування України 
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Науковий твір "Концепція створення атласу вартості земель України"  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Обґрунтована актуальність розроблення концептуальних засад 
створення цифрового атласу вартості земель України. Показано, що 
атласи землеоцінювальної тематики повинні містити карти такого 
змісту: цифрову модель рельєфу; ґрунтоутворювальних відкладів та 
їхніх властивостей; ґрунтів та їх властивостей; агрометеорологічні, 
агрогеографічні, економічні (оцінки земель різного цільового 
призначення).  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  84045  
 

Дата реєстрації авторського права  02.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шинкарук Василь Дмитрович, Вакулик Ірина Іванівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Національний університет біоресурсів і природокористування України 
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Картографічний твір "КАРТОСХЕМА РОЗТАШУВАННЯ ПАРКІВ 
М. КИЄВА"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

За даними інвентаризації, загальна кількість парків культури і 
відпочинку становить 17 позицій площею 1544,18 га; 307 скверів 
розташувались на 288,9 га; 60 бульварів підпорядкували 146,36 га 
землі; а парки відпочинку (116) у межах Києва займають 2755,47 га. 
Отже, мережа озеленених територій загального користування у м. Києві 
включає 5 категорій, серед яких парки культури і відпочинку, парки 
відпочинку, спеціалізовані парки, сквери, бульвари.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  84046  
 

Дата реєстрації авторського права  02.01.2019  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Щербань Микола Гаврилович, Фролова Тетяна Володимирівна, 
Мельниченко Олександр Анатолійович, Стенкова Наталія Федорівна, 
Безродна Анастасія 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 для батьків щодо дослідження впливу 
шкідливих хімічних факторів на стан здоров'я хворої дитини"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Опитувальник заповнюється батьками. Дослідники аналізують 
відповіді розділу "Характеристика здоров'я" заповненої анкети та 
визначають ступінь впливу ПАР на організм.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  84047  
 

Дата реєстрації авторського права  02.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Щербань Микола Гаврилович, Фролова Тетяна Володимирівна, 
Мельниченко Олександр Анатолійович, Стенкова Наталія Федорівна, 
Безродна Анастасія 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 для дослідження впливу шкідливих 
хімічних факторів на стан здоров'я дівчат-підлітків"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Опитувальник заповнюється дівчиною-підлітком самостійно. 
Дослідники аналізують відповіді розділу "Характеристика здоров'я" 
заповненої анкети та визначають ступінь впливу ПАР на організм.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  84048  
 

Дата реєстрації авторського права  02.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Крутова Анжеліка Сергіївна, Близнюк Оксана Павлівна, Сіфурова 
Альона Ігорівна  

 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Харківський державний університет харчування та торгівлі 
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Науковий твір "Методика оптимізації структури короткострокових 
позикових джерел оборотного капіталу на основі визначення 
параметрів управління товарними запасами в системі логістики 
підприємств оптової торгівлі"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Методика дозволить підвищити ефективність управління оборотним 
капіталом, врахувати специфіку оптових закупівель і продажів товарів 
та строки використання короткострокового кредиту.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  84049  
 
Дата реєстрації авторського права  02.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Крутова Анжеліка Сергіївна, Близнюк Оксана Павлівна, Єгорова 
Олена Миколаївна  

 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Харківський державний університет харчування та торгівлі 
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Науковий твір "Методика планування довгострокових інвестицій та 
оцінки ринкової вартості в системі формування антикризової стратегії 
підприємства торгівлі"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Методика дозволить приймати обґрунтовані управлінські рішення в 
процесі розробки й реалізації інвестиційної політики в умовах 
невизначеності та оптимізувати структуру джерел фінансово-
інвестиційних ресурсів підприємства торгівлі.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  84050  
 
Дата реєстрації авторського права  02.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Крутова Анжеліка Сергіївна, Андрющенко Ірина Сергіївна, Тарасова 
Тетяна Олексіївна  

 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Харківський державний університет харчування та торгівлі 
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Науковий твір "Методика формування інформаційно-аналітичного 
забезпечення управління витратами підприємства"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 

Анотація   
 

Методика визначає організаційні положення процесу оптимізації 
витрат в контурі запровадження контрольних заходів щодо визначення 
суттєвості відхилень та чинників, якими вони викликані; 
встановлення лінії фінансової відповідальності за резервами економії 
витрат; коригування потоків фінансових ресурсів відповідно до 
визначених резервів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  84051  
 

Дата реєстрації авторського права  02.01.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Крутова Анжеліка Сергіївна, Жилякова Олена Валеріївна, Ставерська 

Тетяна Олександрівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця  Харківський державний університет харчування та торгівлі 
 

Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Науковий твір "Методика оцінки можливостей підприємства 

роздрібної торгівлі протистояти турбулентним процесам зовнішнього 
середовища"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Методика дозволить якісно всебічно здійснити оцінку можливостей 
підприємства роздрібної торгівлі щодо протистояння турбулентним 
процесам зовнішнього середовища та є невід'ємним параметром 
формування антикризової стратегії.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  84052  
 
Дата реєстрації авторського права  02.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Крутова Анжеліка Сергіївна, Кащена Наталія Борисівна, 

Горошанська Олена Олександрівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця  Харківський державний університет харчування та торгівлі 
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Науковий твір "Методика аналізу ділової активності підприємства як 

інструмент управління її рівнем в умовах невизначеності"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Методика аналізу ділової активності підприємства конкретизує 
методичні принципи її формування, мету і завдання аналізу, систему 
показників і методів аналітичних досліджень, що дозволяє забезпечити 
наукове обґрунтування пошуку та практичної реалізації залучення  
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резервів її підвищення в контексті сталого економічного зростання, 
цінності та вартості підприємства в умовах невизначеності.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  84053  
 

Дата реєстрації авторського права  02.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Загоруйко Віталій Володимирович, Турянський Андрій 
Володимирович  

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

якого належить твір  Аудіовізуальний твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Короткометражний художній фільм "РИМ"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У фільмі змальовується коротка, але повна героїчних та трагічних 
подій історія Західноукраїнської Народної республіки від 
"листопадового зриву" 1918 до "чортківської офензиви". За цими 
подіями ми спостерігаємо очима та вухами телефонного апарата, який 
перебуває в різних місцях українсько-польського протистояння і стає їх 
мимовільним очевидцем.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  84054  
 
Дата реєстрації авторського права  02.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Трітмент до документального фільму "Проклятий"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Фільм про гучний судовий процес другої половини ХХ століття над 
вбивцею С. Бандери - Богданом Сташинським. Фільм про методи 
роботи секретної служби СРСР - КГБ, про таємниці розправи КГБ над 
ворогами радянської держави на територіях суверенних країн.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  84055  
 
Дата реєстрації авторського права  02.01.2019  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Збірка творів ужиткового мистецтва "Колекція ювелірних виробів 
"DropDrop by Guzema Fine Jewelry" ("DropDrop by Guzema Fine 
Jewelry")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Колекція містить каблучки, браслети, сережки та кольє, що кидають 
виклик статичному. Кожна прикраса трансформується в інші види 
прикрас. Вироби виконані у жовтому та білому золоті.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  84056  
 

Дата реєстрації авторського права  02.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Збірка творів ужиткового мистецтва "Колекція ювелірних виробів 
"Play With Me by Guzema Fine Jewelry" ("Play With Me by Guzema Fine 
Jewelry")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 Колекція народжена для тих, хто живе граючи. Колекція складається з 
вишуканих та мінімалістичних сережок, браслетів, чокерів та каблучок 
з білого і жовтого золота. В основу виробів покладено тоненькі 
ланцюжки, що грайливо колихаються разом з кожним кроком та 
додають грайливого настрою до повсякденності.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  84057  
 

Дата реєстрації авторського права  02.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Панасюк Тамара Вікторівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

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

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

твору (творів)  Науково-практичний твір "Инновационная образовательная 
технология "ASCIS"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Твір показує як науковий метод може бути застосований до 
повсякденного життя та як може допомогти переорієнтуватися на нові 
технологічні процеси, сприяти самовизначенню учнів, готових 
реалізувати свої знання в різних сферах діяльності.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  84058  
 

Дата реєстрації авторського права  02.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Твір образотворчого мистецтва "Ескізи акустичної системи 
"Скрипка"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Ескізи акустичної системи, що за формою відтворюють музичний 
інструмент скрипку на підставці.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  84059  
 

Дата реєстрації авторського права  02.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Твір образотворчого мистецтва "Ескізи акустичної системи "Рояль"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Ескізи акустичної системи, що за формою нагадують музичний 
інструмент рояль.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  84060  
 

Дата реєстрації авторського права  02.01.2019  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Твір образотворчого мистецтва "Ескізи акустичної системи 
"Віолончель"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Ескізи акустичної системи, що за формою нагадують музичний 
інструмент віолончель на підставці.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  84061  
 
Дата реєстрації авторського права  02.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бахмат Наталія Валеріївна  
 
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)  Монографія "Готовність вчителя початкових класів до педагогічного 

моделювання: теорія і практика"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Готовність вчителя початкових класів до 
педагогічного моделювання: теорія і практика : монографія / Н. В. 
Бахмат. - Харків : Видавець Іванченко І. С., 2013. - 206 с.   

 
Анотація   

У монографії розкрито особливості підготовки вчителів початкових 
класів до педагогічного моделювання, виокремлено проблеми, які 
існують, та запропоновано шляхи їх подалання, логічно та послідовно 
розкрито систему інноваційних підходів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  84062  
 
Дата реєстрації авторського права  02.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бахмат Наталія Валеріївна  
 
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)  Монографія "Педагогічна підготовка вчителів початкової школи: 

інноваційні підходи в умовах хмаро орієнтованого середовища"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Педагогічна підготовка вчителів початкової школи: 
інноваційні підходи в умовах хмаро орієнтованого середовища: 
монографія / Н. В. Бахмат. - Київ : Міленіум, 2016. - 360 с. 

 
Анотація   

Монографія присвячена висвітленню інноваційних підходів 
педагогічної підготовки вчителів початкової школи в умовах хмаро 
орієнтованого середовища.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  84063  
 
Дата реєстрації авторського права  02.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бахмат Наталія Валеріївна  
 

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)  Навчально-методичний посібник "Технологія підготовки та 

написання курсових робіт з фахових методик і технологій початкової 
освіти"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Бахмат Н. В. Технологія підготовки та написання 
курсових робіт з фахових методик і технологій початкової освіти : 
навчально-методичний посібник / (авт.-уклад. Н. В. Бахмат). Київ : 
Міленіум, 2018. -100 с. 

 
Анотація   

У посібнику розкрито особливості організації наукового дослідження 
при написанні курсових робіт з фахових методик і технологій 
початкової освіти; наведено рекомендації відносно збирання та 
систематизації матеріалу з досліджуваної проблеми, збору та 
опрацювання літерутури, оформлення тексту курсової тощо.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  84064  
 
Дата реєстрації авторського права  02.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бахмат Наталія Валеріївна  
 
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)  Навчально-методичний посібник "Основи педагогіки"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Основи педагогіки : навчально-методичний посібник / 

Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана 
Огнієнка; упоряд. Н. В. Бахмат - Кам'янець-Подільський 2014. - 80 с. 

 
Анотація   

Навчально-методичний посібник призначений для поглибленого 
вивчення навчальної дисципліни "Основи педагогіки", орієнтований 
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на осмислену реалізацію засвоєного теоретичного матеріалу на 
практиці, формування вмінь обґрунтовано формулювати власну точку 
зору, набуття навичок майбутньої професійної діяльності у галузі 
початкової школи.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  84065  
 

Дата реєстрації авторського права  02.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бахмат Наталія Валеріївна  
 
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)  Навчально-методичний посібник "Школознавство"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Школознавство : навчально-методичний посібник / 
Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана 
Огнієнка; уклад. Н. В. Бахмат  - Кам'янець-Подільський : Видавець 
ПП Звойленко Д. Г., 2014. - 136 с. 

 
Анотація   

Навчально-методичний посібник містить різноманітні  практичні 
завдання, розв'язання яких сприятиме ґрунтовному засвоєнню 
тематики курсу "Школознавство" та стимулюватиме вироблення 
відповідних практичних навичок для подальшої роботи у галузі 
початкової освіти. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  84066  
 

Дата реєстрації авторського права  02.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Насалевич Тамара Василівна, Котлярова Вікторія Юріївна, Денисенко 
Надія 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)  Навчальник посібник "Стилістика англійської мови"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Стилістика англійської мови: Навчальний посібник / 

Укладачі: к. філол. н., доцент Насалевич Т. В., к. пед. наук, доцент 
Котлярова В. Ю., к. філол. н., доцент Денисенко Н. В. - Мелітополь: 
Видавництво МДПУ ім. Б. Хмельницького, 2016. - 801 с. 

 
Анотація   

Завдання посібника - формувати у майбутніх фахівців вміння та 
навички лінгвостилістичного аналізу англомовного художнього тексту. 
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Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  84067  
 
Дата реєстрації авторського права  02.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Котлярова Вікторія Юріївна, Насалевич Тамара Василівна, Денисенко 

Надія Валеріївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Навчальний посібник для студентів магістратури філологічного 

факультету "Іноземна мова для академічного спілкування"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Іноземна мова для академічного спілкування: 

Навчальний посібник / Укладачі: к. пед. наук, доцент В. Ю. Котлярова, 
к. філол. наук, доцент Т. В. Насалевич, к. філол. наук, доцент Н. В. 
Денисенко - Мелітополь: Видавництво МДПУ ім. Б. Хмельницького, 
2016. - 78 с. 

 
Анотація   

Завдання посібника - формувати у майбутніх фахівців вміння читати 
оригінальну літературу за фахом з метою отримання інформації; брати 
участь в усному спілкуванні англійською мовою в професійній сфері.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  84068  
 
Дата реєстрації авторського права  02.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Столярова Вікторія Анатоліївна, Джалун Ганна Григорівна  
 

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-прикладний твір з ілюстраціями "ПЛАНИРОВЩИК 

ДИЗАЙНЕРА ОДЕЖДЫ. 1 БЛОКНОТ - 1 КОЛЛЕКЦИЯ" 
("ПЛАНИРОВЩИК")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 

Анотація   
Твір являє собою робочий зошит дизайнера одягу, що складається з 
блокнота для записів та малюнків, блокнота для ескізів моделей одягу, 
організаційної частини у вигляді параметрів для виконання ескізного 
та конструкторського проектів, пошиття колекції, підготовки до 
фотосесії та показу колекції, таблиць для зведених даних та 
розрахунків та інформаційної частини із довідковими матеріалами та 
корисними порадами. Унікальність твору полягає у його зручності та 
практичності, адже завдяки продуманій структурі він дозволяє 
створювати одну колекцію одягу, формувати відомості для оперативної 
діяльності та каналів збуту, виконувати калькуляцію вартості випуску 
колекції та мати довідкову інформацію, користуючись одним робочим 
зошитом-планувальником.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  84069  
 

Дата реєстрації авторського права  02.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Петренко Юрій Антонович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця Харківський національний автомобільно-дорожній університет 
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Твір науково-практичного характеру "Принципы и задачи 
управления интеграцией при синтезе системы офисов управления 
программой"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У статті сформульовані принципи і задачі синтезу системи офісів 
управління програмою. Запропоновані модель і метод, які дозволяють 
формалізувати процес декомпозиції програми на проекти, вибрати 
раціональну архітектуру програми, що буде задовольняти заданим 
критеріям і підвищить ефективність управління інтеграцією процесів 
управління програмою.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  84070  
 

Дата реєстрації авторського права  02.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

найменування роботодавця Харківський національний автомобільно-дорожній університет 
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Твір науково-практичного характеру "Підхід до оцінки забруднення 
атмосферного повітря сельбищної зони значних міст при експлуатації 
автомобільного транспорту"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Оцінено інгредієнтне забруднення як фактор антропогенного 
навантаження на навколишнє середовище для локальної ділянки 
м. Харкова та досліджено розподіл забруднюючих речовин 
відпрацьованих газів при русі транспортних потоків.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  84071  
 
Дата реєстрації авторського права  02.01.2019  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Щербань Микола Гаврилович, Огнєв Віктор Андрійович, 
Мельниченко Олександр Анатолійович, Ємельянова Дар'я Ігорівна, 
Безродна Анастасія 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 для дорослого населення щодо 
дослідження впливу шкідливих хімічних факторів на стан здоров'я"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Опитувальник для дорослого населення створений для дослідження 
впливу шкідливих хімічних факторів на стан здоров'я. Дослідники 
аналізують відповіді розділу "Характеристика здоров'я" заповненої 
анкети та визначають ступінь впливу ПАР на організм.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  84072  
 

Дата реєстрації авторського права  02.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Стаття "Моніторингове забезпечення ризикового фінансування 
промислових підприємств"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Т. Б. Городецька. Моніторингове забезпечення 

ризикового фінансування промислових підприємств / Економікма та 
держава. - 2014. - № 4. - С. 38-42. 

 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  84073  
 
Дата реєстрації авторського права  02.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Медведєв Євген Павлович, Єлісєєв Петро Йосипович, Барбарук Віктор 
Миколайович, Зубарев Дмитро Валерійович  

 
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 "Weather Climatic Condition Calculation 
Agriculture Transport" ("WCC CAT")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Система автоматизованої обробки експериментальної інформації, 
отриманої на основі висхідних даних користувача (умов та параметрів) 
за допомогою спеціальних компонентів, які базуються на основі теорії 
нечітких множин.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  84074  
 
Дата реєстрації авторського права  02.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Муха Павло Андрійович, Попович Андріан Петрович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Музичний твір з текстом, складений твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Музичний альбом "Качелі"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Музичний альбом включає 10 творів: "Мандат", "Гуцули", "Я їду на 
море", "Дощик", "Толік Фламінго", "Ти і Я feat Cai Caslavinieri", 
"Свято адвоката", "Робота", "Пообіцяй мені", "Ти і Я".  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  84075  
 
Дата реєстрації авторського права  02.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Романцев Іван Олегович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця  Дніпропетровський національний університет залізничного 

транспорту імені академіка В. Лазаряна 
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Комп'ютерна програма "Сигнальна точка імпульсно-провідного 

автоблокування"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма призначена для дослідження роботи апаратури 
автоматичного блокування на прикладі апаратури одного світлофора, 
що реалізує необхідну логіку для включення сигнального показання на 
світлофорі, з урахуванням несправностей ізолюючих стиків та 
контролем ламп поточних сигналів.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  84076  
 

Дата реєстрації авторського права  02.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Завгородній Віталій Віталійович, Дроздова Євгенія Анатоліївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Комп'ютерна програма для обробки даних учасників спортивних 
змагань "Competition participants"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  84077  
 
Дата реєстрації авторського права  02.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Іванчук Олексій Вікторович, Головенко Тетяна Миколаївна, Козел 

Віктор Миколайович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Комп'ютерна програма для оцінки якості соломи та трести льону 

олійного "CQSRoilseed Flax"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  84078  
 

Дата реєстрації авторського права  02.01.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Репеде Тетяна 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 з включенням словосполучення "Я допомагаю 

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

авторського права на твір  84079  
 

Дата реєстрації авторського права  02.01.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Щеглова Олександра Сергіївна  
 

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

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка малюнків "Чистопес"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

"Чистопес" - графічний твір, персонаж, який разом із написом утворює 
логотип. Твір складається із 2-х частин, які можливо використовувати 
окремо або разом.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  84080  
 

Дата реєстрації авторського права  02.01.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Петкевич Артем 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 "Малюнок "ІТ Сфера"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
 

Анотація   
Твір представлено зображенням слова "Сфера". Всередині букви "С" 
розташовані букви "ІТ" на фоні круга. У верхній частині над словом 
"Сфера" розташовані слова "Центр комп'ютерної допомоги".  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  84081  
 

Дата реєстрації авторського права  02.01.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Семенко Людмила Леонідівна (Стайкіна)  
 

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 "Деменція за визначенням"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
 

Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  84082  
 

Дата реєстрації авторського права  02.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бутова Катерина 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 "Комплексна програмна платформа 
автоматизації підприємств"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  84083  
 

Дата реєстрації авторського права  02.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "Комплексні бюджетні 
системи" 

 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Комп'ютерна програма "UA-Бюджет"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма призначена для комплексної автоматизації бухгалтерського, 
фінансового та кадрового обліку, розрахунку заробітної плати, 
включаючи підготовку обов'язкової звітності в організаціях, що 
перебувають на державному фінансуванні.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  84084  
 
Дата реєстрації авторського права  03.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Хомік Володимир Андрійович, Хомік Андрій Володимирович, Пєтрова 
Свєтлана Івановна  

 
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 "СЛОВАРЬ ДУХОВНО-ОБРАЗНОГО ЗНАЧЕНИЯ СЛОВ И 
ИЗРЕЧЕНИЙ БИБЛИИ"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  84085  
 

Дата реєстрації авторського права  03.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Стаття "Проблемы выбора опционных стратегий хеджирования 
рисков участниками биржевых рынков ценных бумаг"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Кострач Л. Н. Проблемы выбора опционных 
стратегий хеджирования рисков участниками биржевых рынков 
ценных бумаг // Экономика и предпринимательство. - 2013. - № 8. - С. 
290-293. 

 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  84086  
 

Дата реєстрації авторського права  03.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Стаття "Оцінка волатильності ризику вітчизняного біржового ринку 
цінних паперів"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Кострач Л. М. Оцінка волатильності ризику 
вітчизняного біржового ринку цінних паперів // Науковий вісник 
Національного університету державної податкової служби України 
(економіка, право). - 2012. - № 4 (59). - С. 82-88. 

 

Анотація   
У статті проаналізовано ризики вітчизняного біржового ринку цінних 
паперів з використанням методики оцінки динаміки фондових індексів, 
запропоновано використовувати новий для вітчизняного ринку метод 
оцінки ринкового ризику - розрахунку волатильності - для 
застосування цього інструменту як бази для контракту.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  84087  
 
Дата реєстрації авторського права  03.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Богріновцева Людмила Миколаївна, Рудь Леся 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 "Тенденції розвитку страхових компаній в Україні"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Кострач Л. М., Рудь Л. О. Тенденції розвитку 
страхових компаній в Україні // Збірник наукових праць 
Національного університету державної податкової служби України. - 
2015. - № 2. - С. 135-153. 

 
Анотація   

Стаття присвячена дослідженню сучасного стану діяльності 
страховиків на вітчизняному страховому ринку.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  84088  
 
Дата реєстрації авторського права  03.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Науковий твір "IS THERE ANY CHANCE FOR UKRAINIAN 
RESEARCHES IN NANOSCIENCE?"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  84089  
 
Дата реєстрації авторського права  03.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Літературний письмовий твір наукового характеру "Психологічна, 
психотерапевтична, арт-терапевтична "Інтегративна методика 
"Внутрішній простір мого дому" (Метафорична інсталяція сім'ї)" 
("Інтегративна методика "Внутрішній простір мого дому")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Для виявлення прихованих комунікаційних та особистісних проблем 
розроблена та апробована Інтегративна методика "Внутрішній простір 
мого дому", яка одночасно є діагностично-корекційною. Людина 
метафорично розповідаючи про свій дім звільняється від механізмів 
захисту, відбувається активізація особистісних психологічних ресурсів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  84090  
 

Дата реєстрації авторського права  03.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бондар Микола 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)  Інформаційний посібник "Окремі аспекти професійної етики 
адвокатів"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  84091  
 

Дата реєстрації авторського права  03.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Книга "Я - заробитчанин. Письма домой"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Автор у формі листів до дружини розповідає, як доводилося 
інтелігентній людині заробляти гроші, виживати серед "вовчої зграї" 
та відвертого криміналітету, на який перетворилися окремі 
предстаники суспільства. Книга просочена любов'ю, тугою за сім'єю та 
сподіваннями на краще майбутнє.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  84092  
 

Дата реєстрації авторського права  03.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Близнюк Ігор 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 "Холодный лёд"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  84093  
 

Дата реєстрації авторського права  03.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Близнюк Ігор 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 "Дождь"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  84094  
 

Дата реєстрації авторського права  03.01.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Сценарій проведення Масових спортивно-культурних Міжнародних 
змагань серії Гран-Прі "КУБОК ДЕРЮГІНОЇ" з художньої гімнастики 
(організація, облаштування місця проведення і т. д.)" ("Гран-Прі 
"КУБОК ДЕРЮГІНОЇ")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Ідея створення та організації Міжнародних змагань Гран-Прі "Кубок 
Дерюгіної" з художньої гімнастики належить громадянці України  
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Дерюгіній Ірині Іванівні, дворазовій абсолютній чемпіонці світу з 
художньої гімнастики. Ідея проведення змагань полягає у відображенні 
художньої гімнастики як мистецтва, де найважливіший елемент - 
естетичне враження.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  84095  
 
Дата реєстрації авторського права  03.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шарко Маргарита Василівна, Волкова Олена Володимирівна, 
Гусаріна Наталія Вікторівна, Зайцева Олена Іванівна, Карамушка 
Марина Володимирівна, Карлюка Дмитро Олександрович, Мєшкова-
Кравченко Наталія Віталіївна, Гарафонова Ольга Іванівна, Бетіна 
Вікторія Олегівна  

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

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

твору (творів)  Науковий твір "Побудова моделей результативного управління 
економічними процесами промислових підприємств та бізнес 
середовищем"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  84096  
 
Дата реєстрації авторського права  03.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Науковий твір "Поняття державного контролю у сфері господарської 
діяльності"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Никитенко Н. В. Поняття державного контролю у 

сфері господарської діяльності // Visegrad journal on human rights. - 
2014. - № 2/2. - С. 151-158. 

 
Анотація   

У роботі здійснено дослідження правової природи державного 
контролю у сфері господарської діяльності та надано визначення його 
поняття з точки зору господарсько-правової науки.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  84097  
 

Дата реєстрації авторського права  03.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Починок Карина 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 "Державна допомога суб'єктам господарювання: 
поняття, ознаки та критерії"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Починок К. Б. Державна допомога суб'єктам 
господарювання: поняття, ознаки та критерії // Науковий вісник 
Ужгородського національного університету. - 2018. - Випуск 49. - С. 
187-190. 

 
Анотація   

Стаття присвячена висвітленню поняття та ознак державної допомоги 
суб'єктам господарювання.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  84098  
 

Дата реєстрації авторського права  03.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Науковий твір "Реформування інституту публічної служби 
(господарсько-правовий підхід)"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Никитенко Н. В. Реформування інституту публічної 
служби (господарсько-правовий підхід) // Міжнародний юридичний 
вісник: актуальні проблеми сучасності (теорія та практика). - 2017. - 
Випуск 2-3 (6-7). - С. 106-112. 

 
Анотація   

У статті запропоновано шляхи удосконалення правового регулювання 
інституту публічної служби з урахуванням господарсько-правового 
підходу.  
 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  84099  
 

Дата реєстрації авторського права  03.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Починок Карина 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)  Науковий твір "Сучасний стан правової природи господарського 
права"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Починок К. Б. Сучасний стан правової природи 
господарського права // Вісник Національного технічного університету 
України "Київський політехнічний інститут". Політологія соціологія 
право. - 2018. - № 1 (37). - С. 92-96. 

 
Анотація   

У статті досліджується правова природа господарського права як 
галузі права, як галузі законодавства, як науки й навчальної 
дисципліни на основі аналізу відомих вчених-господарників з наведеної 
тематики.  
 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  84100  
 

Дата реєстрації авторського права  03.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Починок Карина 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 "Види та форми надання державної допомоги 
суб'єктам господарювання"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У статті досліджено види та форми державної допомоги суб'єктам 
господарювання, які закріплені в законодавстві України та 
виділяються вченими в науковій літературі.  
 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  84101  
 

Дата реєстрації авторського права  03.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Починок Карина 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 "Історія розвитку та перспективи державних реєстрів в 
Україні"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Починок К. Б. Історія розвитку та перспективи 
державних реєстрів в Україні // Jurnalul juridic national: Teorie si 
Practica. - 2016. - № 5 (21). - С. 122-126.  

 

Анотація   
У статті досліджується історія розвитку державних реєстрів: Єдиного 
державного реєстру підприємств та організацій України та Єдиного 
державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та 
громадських формувань.  
 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  84102  
 

Дата реєстрації авторського права  03.01.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сластьоненко Оксана Олександрівна, Рудинська Анастасія Олексіївна 
 

Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 

Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Наукова стаття "Сутність та правове регулювання ризикоорієнтованої 

системи митного контролю"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Сластьоненко О. О., Рудинська А. О. Сутність та 
правове регулювання ризикоорієнтованої системи митного контролю // 
Право.ua. - 2018. - № 1. - С. 172-177. 

 

Анотація   
У статті проаналізовано нормативно-правове забезпечення 
ризикоорієнтованої системи під час здійснення митного контролю й 
управління ризиками в Україні.  
 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  84103  
 
Дата реєстрації авторського права  03.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сластьоненко Оксана Олександрівна, Ковальова Діана 

Констянтинівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Науковий твір "Перспективи модернізації діяльності органів ДФС 

України в сфері державної митної справи"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Сластьоненко О. О., Ковальова Д. К. Перспективи 
модернізації діяльності органів ДФС України в сфері державної митної 
справи // Малий і середній бізнес (право, держава, економіка). - 2017. - 
№ 3-4 (70-71). - С. 71-76. 

 

Анотація   
У статті проаналізовано перспективи модернізації діяльності органів 
ДФС України.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  84104  
 

Дата реєстрації авторського права  03.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сластьоненко 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)  Науковий твір "Адміністративно-правове забезпечення менеджменту в 
державній податковій службі України"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

В дисертаційному дослідженні, на підставі аналізу чинного 
законодавства України та узагальнення практики його застосування, 
розглянуто засади та правове регулювання питань, пов'язаних із 
забезпеченням менеджменту в адмініструванні податків органами ДПС 
України.  
 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  84105  
 
Дата реєстрації авторського права  03.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Рита Лиманова (псевдонім)  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір белетристичного характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Роман "На Лазурном берегу"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Молода жінка, втративши надію на щасливе подружнє життя з 
власним чоловіком, вирушає на морське узбережжя. Сонячне літо не 
лише повертає її до тями, а й дарує нове палке кохання. Однак доля 
розлучає закоханих, і жінка повертається до Києва на самоті. Та 
попереду в неї цілих двадцять років, аби розібратись в усіх життєвих 
таємницях і довіритися, нарешті, своєму серцю.  
 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  84106  
 

Дата реєстрації авторського права  03.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Графічне зображення абстрактного логотипу "m"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Абстрактний логотип є зображенням англійської літери "m", яке за 
задумом автора утворено трьома кольоровими паралельними 
каналами.  
 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  84107  
 

Дата реєстрації авторського права  03.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Анатолій Гордійчук (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 "Мух та інші"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  84108  
 

Дата реєстрації авторського права  03.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кравчук Василь Іванович, Кравчук Андрій 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 "Тест на дефіцит 
магнію в організмі людини"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Магній нормалізує порушення ліпідного та вуглеводного обміну, 
функцію ендотелію, зменшує інтенсивність процесів тромбоутворення, 
таким чином, попереджає виникнення "атеросклеротичних" змін, які 
характерні для організму з дефіцитом магнію, нівелює його прояви та 
відновлює функціональну активність серця та кишечнику за рахунок 
покращення центральної регуляції.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  84109  
 
Дата реєстрації авторського права  03.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Томашевич Андрій Вікторович  
 
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)  Книга "Нет начала, так же как не может быть конца. EGO Формула 
энергии жизни"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Книга названа так, щоб кожен бажаючий у процесі її вивчення міг 
переосмислити свою приналежність, цінність та зв'язок з природою, 
розібрався в тому, які саме процеси рухають нас на життєвому шляху, 
за допомогою розуміння природних процесів життя.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  84110  
 

Дата реєстрації авторського права  03.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка авторських творів "МИСТЕЦТВО УКРАЇНИ - ДІТЯМ"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Збірка авторських творів об'єднує декоративно-прикладне мистецтво, 
казки, вірші, колисанки, байки, усмішки та інше.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  84111  
 

Дата реєстрації авторського права  03.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Книга "Крылатая летопись Мика Стоуна. История вторая. Миры - 
миражи"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  84112  
 

Дата реєстрації авторського права  03.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Наливайко Наталія 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)  Літературно-письмовий твір практичного характеру "Концепция 
конкурса для визажистов и стилистов "MAKE-UP AND STYLE 
AWARDS" от студии "Comme il faut"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  84113  
 

Дата реєстрації авторського права  04.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лазебна Марина Євгенівна, Шовковська Анна Валеріївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Національний науковий центр "Інститут ґрунтознавства та агрохімії 
імені О. Н. Соколовського" 

 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Брошура "Настанова щодо оцінювання та контролю точності 
вимірювань в сфері якості ґрунтів"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Лазебна М. Є., Шовковська А. В. Настанова щодо 
оцінювання та контролю точності вимірювань в сфері якості ґрунтів. 
Х. : ЧП "Стиль-Издат", 2018. - 48 с. 

 
Анотація   

У монографії обґрунтовано теоретичні й методологічні засади 
визначення ефективності застосування інновацій у сфері охорони й 
раціонального використання ґрунтових ресурсів. Дістали подальшого 
розвитку положення щодо сутності ієрархічної класифікації 
ефективності, узагальнено методичні підходи й сформовано систему 
показників для визначення економічної ефективності земельних 
інновацій.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  84114  
 

Дата реєстрації авторського права  04.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лазебна Марина Євгенівна, Шовковська Анна Валеріївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Національний науковий центр "Інститут ґрунтознавства та агрохімії 
імені О. Н. Соколовського" 

 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Книга "Тлумачний словник застандартизованих термінів у галузі 
ґрунтознавства, агрохімії та охорони ґрунтів"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Тлумачний словник застандартизованих термінів у 
галузі ґрунтознавства, агрохімії та охорони ґрунтів / уклад. : 
М. Є. Лазебна, А. В. Шовковська. - Х. : ЧП "Стиль-Издат", 2016. - 216 с. 

 
Анотація   

Словник містить застандартизовані терміни та визначення позначених 
ними понять у галузі ґрунтознавства, агрохімії та охорони ґрунтів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  84115  
 
Дата реєстрації авторського права  04.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Програмно-апаратний комплекс TRASSIR"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програмно-апаратний комплекс - професійне програмне забезпечення 
для систем безпеки.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  84116  
 

Дата реєстрації авторського права  04.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Музичний твір з текстом "Wake up and brush your teeth"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Пісня створена англійською мовою про те, що ми робимо щодня, 
прокинувшись вранці: ми чистимо зубки кожний ранок, ми вмиваємо 
обличчя кожний ранок, розчісуємо волосся та інше.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  84117  
 

Дата реєстрації авторського права  04.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Васильєва Марія Микитівна  
 
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 "Счастья Здоровья". № 1"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Заявлений твір містить двадцять оригінальних малюнків.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  84118  
 

Дата реєстрації авторського права  04.01.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Олійник Ганна Ігорівна (Анна Малкінн), Закіров Фелікс 
Шайхетдинович  

 

Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір (дитяча література), складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Дитячі казки "Морские сказочки"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
 

Анотація   
До книги увійшли три казки: "Полли", "Неудобная подушка", 
"Подводные лакомства", в яких розповідається про мешканців 
підводного Світу - найкращих подруг медузу, креветку, краба, 
восьминога, морського котика та інших. Кожне з оповідань, окрім 
основного сюжету, розповідає маленьким читачам про важливість 
дружби, щирості, доброти.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  84119  
 

Дата реєстрації авторського права  04.01.2019  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Олійник Ганна Ігорівна (Анна Малкінн), Закіров Фелікс 
Шайхетдинович  

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

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

твору (творів)  Дитячі казки "Морські казочки"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

До книги увійшли три казки: "Поллі", "Незручна подушка", "Підводні 
смаколики", в яких розповідається про мешканців підводного Світу - 
найкращих подруг медузу, креветку, краба, восьминога, морського 
котика та інших. Кожне з оповідань, окрім основного сюжету, 
розповідає маленьким читачам про важливість дружби, щирості, 
доброти.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  84120  
 

Дата реєстрації авторського права  04.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Збірка літературних творів "Сценарії двох серій анімаційного серіалу 
"КЛУБ ВСЕЗНАЙКІВ"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Сценарії до серій "РЕКОРДИ ТВАРИН", "СВІТЛО" 26-ти серійного 
анімаційного серіалу "КЛУБ ВСЕЗНАЙКІВ". "КЛУБ ВСЕЗНАЙКІВ" - 
це освітній анімаційний серіал для дітей дошкільного віку, однаково 
орієнтований як на хлопчиків, так і на дівчаток, і створений 
психологами, щоб розвивати в дітях природний інтерес до науки і 
навколишнього світу. Серіал буде виконаний з використанням новітніх 
трендів 3D-анімації, щоб створити візуальний ряд, що оптимально 
підходить для дитячого сприйняття. Кожна серія буде пропонувати в 
ігровій формі цікаві факти з історії, географії, біології, фізики, хімії та 
інших наук. Головні герої серіалу - маленькі хлопчик і дівчинка, які в 
компанії мудрого професора і собаки-робота переживають пригоди і 
роблять дивовижні відкриття.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  84121  
 
Дата реєстрації авторського права  04.01.2019  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Збірка літературних творів "Сценарії трьох серій анімаційного серіалу 
"КЛУБ ВСЕЗНАЙКІВ"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Сценарії до серій "АСТРОНОМІЯ", "ДИВА СВІТУ", "ПРАВИЛА 
ЕТИКЕТУ" 26-ти серійного анімаційного серіалу "КЛУБ 
ВСЕЗНАЙКІВ". В основі сюжету анімаційного серіалу "КЛУБ 
ВСЕЗНАЙКІВ" - це освітній анімаційний серіал для дітей дошкільного 
віку, однаково орієнтований як на хлопчиків, так і на дівчаток, і 
створений психологами, щоб розвивати в дітях природний інтерес до 
науки і навколишнього світу. Серіал буде виконаний з використанням 
новітніх трендів 3D-анімації, щоб створити візуальний ряд, що 
оптимально підходить для дитячого сприйняття. Кожна серія буде 
пропонувати в ігровій формі цікаві факти з історії, географії, біології, 
фізики, хімії та інших наук. Головні герої серіалу - маленькі хлопчик і 
дівчинка, які в компанії мудрого професора і собаки-робота 
переживають пригоди і роблять дивовижні відкриття.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  84122  
 

Дата реєстрації авторського права  04.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Череп Алла Василівна, Череп Олександр Григорович, Олейнікова 
Людмила Григорівна, Крилов Денис Валерійович  

 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Запорізький національний університет 
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Науковий твір "Management of the entrepreneurship entitv's investment 
activities efficiency"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Твір присвячений розробці теоретико-методологічних і методико-
прикладних засад використання інструментів управління 
інвестиційно-інноваціної діяльності суб'єктів підприємництва; 
дослідженню доцільності впровадження системного підходу в процесі 
реалізації інвестиційних проектів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  84123  
 

Дата реєстрації авторського права  04.01.2019  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Іванов Євген Мартинович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця Харківський національний автомобільно-дорожній університет 
 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, ілюстрація  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір науково-практичного характеру "Удосконалення побудови 
креслеників циліндричних зубчастих передач при автоматизованому 
проектуванні"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Твір являє собою текстову частину, в якій пропонується 
удосконалення виконання робочих креслеників циліндричних 
зубчастих передач в пакеті Autodesk Inventor згідно з вимогами діючого 
стандарту, використовуючи адаптований алгоритм, який базується на 
використанні розроблених 3D-моделей складальних одиниць елементів 
циліндричних зубчастих передач в параметричних оболонках при 
побудові 3D-моделі циліндричної зубчастої передачі.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  84124  
 

Дата реєстрації авторського права  04.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Оробінська Марія Володимирівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Харківський національний автомобільно-дорожній університет 
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Твір науково-практичного характеру "Разговорные клубы как форма 
обучения иностранному языку"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 

Анотація   
У творі розглянуто вплив використання такої форми роботи як 
розмовний клуб. Проаналізовані методи роботи на заняттях розмовного 
клубу під час вивчення іноземної мови. Запропоновано модель 
використання цієї форми роботи на заняттях за РМІ.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  84125  
 

Дата реєстрації авторського права  04.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шарапова Олена Вікторівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця Харківський національний автомобільно-дорожній університет 
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Твір науково-практичного характеру "Видеокурс "Глобус". Учебное 
пособие для студента"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Твір являє собою навчальний посібник для роботи з відеокурсом для 
іноземних студентів підготовчих факультетів. Цей навчальний 
посібник є частиною навчального комплексу "Глобус", розробленого 
на кафедрі філології, для навчання російської мови як іноземної на 
початковому етапі навчання з використанням відеоматеріалів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  84126  
 
Дата реєстрації авторського права  04.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Оробінська Марія Володимирівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця Харківський національний автомобільно-дорожній університет 
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Твір науково-практичного характеру "Использование игрового метода 
для повышения уровня коммуникативной адаптации студентов-
иностранцев на начальном этапе обучения русскому языку"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У творі розглянуто засоби використання методу гри для підвищення 
рівня комунікативної адаптації студентів-іноземців на початковому 
етапі вивчення російської мови. Запропоновано модель використання 
цієї форми роботи на заняттях за РМІ.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  84127  
 
Дата реєстрації авторського права  04.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Програмний засіб для прогнозування вступу 
абітурієнтів до вищих навчальних закладів"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 

Анотація   
У даній роботі розглядається розробка програмного засобу 
прогнозування кількості вступників до ВНЗ, розглянуто та 
проаналізовано алгоритми навчання та прогнозування за допомогою 
нейронних мереж.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  84128  
  
Дата реєстрації авторського права  04.01.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Третяк Антон Миколайович, Третяк Валентина Миколаївна, 

Ковалишин Олександра Федорівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 

Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Науковий твір "Методологічні підходи оцінки балансової вартості 

науково-дослідницького землекористування сформованого на засадах 
права постійного користування землею"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Обґрунтовано, що балансова вартість науково-дослідницького 
землекористування включає вартість прямого використання і являє 
собою ринкову оцінку товарів і послуг, одержуваних від 
землекористування в даний період часу.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  84129  
 

Дата реєстрації авторського права  04.01.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Третяк Антон Миколайович, Третяк Валентина Миколаївна, 

Ковалишин Олександра Федорівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 

Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Науковий твір "Концептуальна модель економіко-правового змісту 

власності на землю в Україні у контексті сутності права постійного 
користування земельними ділянками"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
 

Анотація   
Обґрунтовано складові елементи (пучок прав) права постійного 
користування землею.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  84130  
 

Дата реєстрації авторського права  04.01.2019  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Наукова стаття "Людина і навколишній світ"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  84131  
 

Дата реєстрації авторського права  04.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Наукова стаття "Річка"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  84132  
 
Дата реєстрації авторського права  04.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
10 
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Кіносценарій (телесеріал) "Любовь Сталина"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  84133  
 
Дата реєстрації авторського права  04.01.2019  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Каптур Вадим Анатолійович, Поднебесний Ігор Андрійович, 
Степаненко Олександр Володимирович, Царьов Роман Юрійович  

 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Одеська національна академія зв'язку ім. О. С. Попова 
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Система автоматизованого формування та 
розповсюдження чорних та білих списків ресурсів мережі Інтернет"  
("Bwld.online")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Bwld.online - онлайн-сервіс поширення чорних і білих списків ресурсів 
мережі Інтернет, який являє собою платформу, що дозволяє 
створювати користувачам власні, "унікальні" списки ресурсів, 
сформовані з урахуванням індивідуальних потреб користувача. Доступ 
до системи здійснюється за допомогою будь-якого сучасного веб-
браузера.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  84134  
 

Дата реєстрації авторського права  04.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ліщинська Людмила Броніславівна, Яремко Світлана Анатоліївна, 
Копняк Катерина Валентинівна, Гулівата Інна Олександрівна, Гусак 
Людмила Петрівна  

 
Повне ім'я або повне офіційне  

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

 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Монографія "Інформаційні технології у сфері охорони здоров'я"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 

Анотація   
У монографії висвітлено теоретико-методологічні засади і практичні 
аспекти впровадження інформаційних технологій у сферу охорони 
здоров'я. Встановлено характерні тенденції автоматизації 
адміністративно-управлінської діяльності, покращення 
обслуговування пацієнтів, поліпшення роботи працівників системи 
охорони здоров'я. Видання розраховане на науковців, науково-
педагогічних працівників, здобувачів вищої освіти, адміністративно-
управлінський апарат медичних закладів і регіональних департаментів  
охорони здоров'я.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  84135  
 

Дата реєстрації авторського права  04.01.2019  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бондаренко Валерій Михайлович, Поліщук Ірина Ігорівна, Шарко 
Віталій Вікторович  

 
Повне ім'я або повне офіційне  

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

 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Навчальний посібник "Маркетинговий менеджмент"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

В посібнику викладено теоретичні і методичні основи маркетингового 
менеджменту, особливості організації, планування, реалізації та 
контролю маркетингової діяльності підприємства. Висвітлено 
концептуальні засади здійснення маркетингового менеджменту та 
процесу управління маркетингом підприємства. Посібник 
рекомендований для здобувачів вищої освіти економічних 
спеціальностей.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  84136  
 

Дата реєстрації авторського права  04.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Літературний письмовий твір наукового характеру "О Боге и 
мироздании"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У творі відображені думки автора про роль Бога у житті кожної 
людини.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  84137  
 

Дата реєстрації авторського права  04.01.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Обштат Олексій Віталійович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "ОЛЛІ ТРАНС" 
 
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 "Серверне програмне забезпечення 

центрального рівня взаємодії, збору та обробки даних системи 
"ВІДЕОКОНТРОЛЬ-Рубіж" ("ЦСВ "ВІДЕОКОНТРОЛЬ-Рубіж")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

ЦСВ "ВІДЕОКОНТРОЛЬ-Рубіж" - забезпечує цілісність системи. 
Формує закриту систему зв'язку. Виконує функції накопичення, 
обробки даних і оновлення реєстрів розшуку комплексів-суб'єктів. 
Надає інструменти для оперативного інформування та аналітичної 
роботи підрозділів, шляхом наявних підсистем.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  84138  
 
Дата реєстрації авторського права  04.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Разнатовська Олена Миколаївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця  Запорізький державний медичний університет 
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір науково-практичного характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Навчальний твір "СРС. М03-4 Фтизіатрія"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Твір призначений для студентів 4-го курсу зі спеціальності 
"Стоматологія", які вивчають теми для самостійної роботи студентів. 
Навчання передбачає вивчення тем з урахуванням міжнародних 
стандартів та національних рекомендацій діагностики та лікування 
захворювань. Слухачі дистанційно отримають ключові навички 
діагностики та лікування захворювань.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  84139  
 
Дата реєстрації авторського права  04.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Разнатовська Олена Миколаївна, Мирончук Юлія Валеріївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця  Запорізький державний медичний університет 
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір науково-практичного характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Навчальний твір "СРС. М01,02-4 Фтизіатрія"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Твір призначений для студентів 4-го курсу зі спеціальностей 
"Лікувальна справа" та "Педіатрія", які вивчають теми для 
самостійної роботи студентів. Навчання передбачає вивчення тем з  
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урахуванням міжнародних стандартів та національних рекомендацій 
діагностики та лікування захворювань. Слухачі дистанційно 
отримають ключові навички діагностики та лікування захворювань.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  84140  
 

Дата реєстрації авторського права  04.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Разнатовська Олена Миколаївна, Мирончук Юлія Валеріївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця Запорізький державний медичний університет 
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Навчальний твір "СРС. Международный 02-6 Фтизиатрия"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Твір призначений для студентів іноземних громадян 6-го курсу зі 
спеціальностей "Лікувальна справа" та "Педіатрія" (російськомовне 
навчання), які вивчають теми для самостійної роботи студентів. 
Навчання передбачає вивчення тем з  урахуванням міжнародних 
стандартів та національних рекомендацій діагностики та лікування 
захворювань. Слухачі дистанційно отримають ключові навички 
діагностики та лікування захворювань, включених до тем для 
самостійної роботи студентів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  84141  
 
Дата реєстрації авторського права  04.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

найменування роботодавця Запорізький державний медичний університет 
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Навчальний твір "СР.ФПО-ЗП-СМ Фтизіатрія"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Слухачі дистанційно отримають ключові навички діагностики та 
лікування захворювань, включених до тем для самостійної роботи 
лікарів-інтернів. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  84142  
 

Дата реєстрації авторського права  04.01.2019  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Разнатовська Олена Миколаївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця Запорізький державний медичний університет 
 

Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір науково-практичного характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Навчальний твір "СР.ФПО-ВХ Фтизіатрія. ДОТС-стратегія"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
 

Анотація   
Слухачі дистанційно отримають ключові навички діагностики та 
лікування захворювань, включених до тем для самостійної роботи 
лікарів-інтернів. 
  

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  84143  
 

Дата реєстрації авторського права  04.01.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Разнатовська Олена Миколаївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця Запорізький державний медичний університет 
 

Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір науково-практичного характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Навчальний твір "СРС. М02-6 Фтизіатрія"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
 

Анотація   
Слухачі дистанційно отримають ключові навички діагностики та 
лікування захворювань, включених до тем для самостійної роботи 
студентів. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  84144  
 
Дата реєстрації авторського права  04.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Разнатовська Олена Миколаївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця Запорізький державний медичний університет 
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір науково-практичного характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Навчальний твір "СРС. М01-6 Фтизіатрія"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Слухачі дистанційно отримають ключові навички діагностики та 
лікування захворювань, включених до тем для самостійної роботи 
студентів. 
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  84145  
 
Дата реєстрації авторського права  04.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

найменування роботодавця Запорізький державний медичний університет 
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Навчальний твір "СРС. Международный 02-4С Фтизиатрия"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Слухачі дистанційно отримають ключові навички діагностики та 
лікування захворювань, включених до тем для самостійної роботи 
студентів. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  84146  
 

Дата реєстрації авторського права  04.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Разнатовська Олена Миколаївна, Мирончук Юлія Валеріївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця Запорізький державний медичний університет 
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Навчальний твір "СРС. Международный 02-4 Фтизиатрия"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Твір призначений для студентів іноземних громадян 4-го курсу зі 
спеціальностей "Лікувальна справа" та "Педіатрія" (російськомовне 
навчання), які вивчають теми для самостійної роботи студентів. 
Навчання передбачає вивчення тем з урахуванням міжнародних 
стандартів та національних рекомендацій діагностики та лікування 
захворювань. Слухачі дистанційно отримають ключові навички 
діагностики та лікування захворювань, включених до тем для 
самостійної роботи студентів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  84147  
 

Дата реєстрації авторського права  04.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

найменування роботодавця Запорізький державний медичний університет 
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Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Навчальний твір "СРС. М02-3 Фтизіатрія з оцінкою результатів 
дослідження"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Слухачі дистанційно отримають ключові навички діагностики та 
лікування захворювань, включених до тем для самостійної роботи 
студентів. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  84148  
 

Дата реєстрації авторського права  04.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

найменування роботодавця  Запорізький державний медичний університет 
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Навчальний твір "СР.ФПО-Педіатрія Туберкульоз"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Слухачі дистанційно отримають ключові навички діагностики та 
лікування захворювань, включених до тем для самостійної роботи 
лікарів-інтернів. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  84149  
 
Дата реєстрації авторського права  04.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Разнатовська Олена Миколаївна, Растворов Олександр Антолійович, 
Ясінський Роман Миколайович  

 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця Запорізький державний медичний університет 
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Навчальний твір "Актуальні питання пульмонології"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Слухачі дистанційно отримають ключові навички діагностики та 
лікування захворювань, включених до тем для самостійної роботи 
курсу за вибором. 
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  84150  
 

Дата реєстрації авторського права  08.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кримчук Богдан Валерійович, Бевз Олександр 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 "Програмний комплекс шифрування файлів з 
підвищеною швидкодією"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програмний продукт виконує блочне шифрування файлів з 
використанням паралельних обчислень, які приводять до підвищення 
швидкодії обробки файлів на 30% в операційній системі Windows та на 
35% в операційній системі Linux.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  84151  
 

Дата реєстрації авторського права  08.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

найменування роботодавця  Державний університет інфраструктури та технологій 
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Монографія "Структурний синтез просторово-розподілених 
надширокосмугових радіометричних навігаційних комплексів"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Тимощук О. М. Структурний синтез просторово-
розподілених надширокосмугових радіометричних навігаційних 
комплексів / О. М. Тимощук. – Х. : Вид. Рожко С. Г., 2017. - 232 с.  

 
Анотація   

У монографії наведено основи теорії синтезу пасивних радіометричних 
комплексів, використання яких є вельми перспективним для задач 
навігації водного транспорту у акваторіях морських та річкових 
басейнів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  84152  
 
Дата реєстрації авторського права  08.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Посилкіна Ольга Вікторівна, Баєва Ольга Іванівна  
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Повне ім'я або повне офіційне  

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

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

твору (творів)  Науковий твір "Методичні рекомендації до виконання практичних 
робіт з навчальної дисципліни "Історія економіки та економічної 
думки"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: О. В. Посилкіна, О. І. Баєва. Методичні рекомендації 

до виконання практичних робіт для студентів освітньо-
кваліфікаційного рівня "Бакалавр" зі спеціальностей 6.030504 
"Економіка підприємства" та 6.030507 "Маркетинг". - Х. : Вид-во 
НФаУ. - 2015. - 102 с. 

 
Анотація   

Рекомендації складаються з 18 тем, які містять перелік основних тем з 
дисципліни "Історія економіки та економічної думки". 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  84153  
 
Дата реєстрації авторського права  08.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Посилкіна Ольга Вікторівна, Баєва Ольга Іванівна, Кубасова Ганна 
Володимирівна  

 
Повне ім'я або повне офіційне  

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

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

твору (творів)  Науковий твір "Методичні рекомендації до виконання практичних 
робіт з навчальної дисципліни "Політична економія"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: О. В. Посилкіна, О. І. Баєва, Г. В. Кубасова. Методичні 

рекомендації до виконання практичної роботи для студентів освітньо-
кваліфікаційного рівня "Бакалавр" зі спеціальностей 6.030504 
"Економіка підприємства" та 6.030507 "Маркетинг". - Х. : Вид-во 
НФаУ. - 2015. - 108 с. 

 
Анотація   

Рекомендації складаються з 17 тем, які містять перелік основних тем з 
дисципліни "Політична економія". 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  84154  
 
Дата реєстрації авторського права  08.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Посилкіна Ольга Вікторівна, Баєва Ольга Іванівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

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

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

твору (творів)  Науковий твір "Методичні рекомендації до виконання практичних 
робіт з навчальної дисципліни "Економічна теорія"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: О. В. Посилкіна, О. І. Баєва. Методичні рекомендації 

до виконання практичних робіт для студентів освітньо-
кваліфікаційного рівня "Бакалавр" зі спеціальності 6.030601 
"Менеджмент". -  Х. : Вид-во НФаУ. - 2016. - 111 с. 

 
Анотація   

Рекомендації складаються з 19 тем, які містять перелік основних тем з 
дисципліни "Економічна теорія". 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  84155  
 
Дата реєстрації авторського права  08.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Посилкіна Ольга Вікторівна, Баєва Ольга Іванівна, Хромих Анастасія 
Геннадіївна  

 
Повне ім'я або повне офіційне  

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

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

твору (творів)  Науковий твір "Методичні рекомендації до виконання практичних 
робіт з навчальної дисципліни "Макроекономіка"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: О. В. Посилкіна, О. І. Баєва, А. Г. Хромих. Методичні 

рекомендації до виконання практичних робіт для студентів освітньо-
кваліфікаційного рівня "Бакалавр" зі спеціальностей 6.030504 
"Економіка підприємства" та 6.030507 "Маркетинг". -  Х.: Вид-во 
НФаУ. - 2015. - 135 с. 

 
Анотація   

Рекомендації складаються з 18 тем, які містять перелік основних тем з 
дисципліни "Макроекономіка".  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  84156  
 
Дата реєстрації авторського права  08.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Посилкіна Ольга Вікторівна, Баєва Ольга Іванівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

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

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

твору (творів)  Науковий твір "Макроекономіка: навчальний посібник для здобувачів 
вищої освіти, які навчаються за економічними спеціальностями"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Посилкіна О. В., Баєва О. І., Макроекономіка. 
Навчальний посібник для здобувачів вищої освіти, які навчаються за 
економічними спеціальностями. -  Х. : НФаУ, 2018. -  227 с. 

 
Анотація   

Посібник розкриває основні теми і питання дисципліни 
"Макроекономіка".  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  84157  
 

Дата реєстрації авторського права  08.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Посилкіна Ольга Вікторівна, Доровський Олександр Вікторович, 
Котлярова Вікторія Григорівна, Сагайдак-Нікітюк Ріта Василівна  

 
Повне ім'я або повне офіційне  

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

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

твору (творів)  Навчальний посібник "Планування хіміко-фармацевтичного 
виробництва"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Посилкіна О. В. Планування хіміко-фармацевтичного 
виробництва : навчальний посібник для студентів, які навчаються за 
освітньою програмою "Технологія фармацевтичних препаратів", 
"Біотехнологія", "Економіка підприємства", "Маркетинг" / О. В. 
Посилкіна, О. В. Доровський, В. Г. Котлярова, Р. В. Сагайдак-Нікітюк. 
- Х. : Вид-во НФаУ, 2017. - 306 с. 

 
Анотація   

Мета навчального посібника - формування системи знань та 
практичних навичок з розробки перспективних і поточних планів 
діяльності підприємства.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  84158  
 

Дата реєстрації авторського права  08.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Посилкіна Ольга Вікторівна, Котлярова Вікторія Григорівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

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

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

твору (творів)  Літературний твір "Методичні рекомендації до проходження 
переддипломної практики студентів спеціальності 8.03050401 
"Економіка підприємства"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Посилкіна О. В., Котлярова В. Г. Методичні 
рекомендації до проходження переддипломної практики студентів 
спеціальності 6.03050401 "Економіка підприємства" -  Х. : Вид-во 
НФаУ. - 2014. - 42 с. 

 

Анотація   
Практична підготовка студентів вищих навчальних закладів є 
обов'язковою компонентою освітньо-професійної програми для 
здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістра і має на меті 
набуття студентом особистісних і професійних компетентностей.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  84159  
 

Дата реєстрації авторського права  08.01.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Посилкіна Ольга Вікторівна, Котлярова Вікторія Григорівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця  Національний фармацевтичний університет 
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Літературний твір "Методичні рекомендації щодо проведення тренінгу 

з економіки підприємства "Вдосконалення організаційної структури 
управління підприємством"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Посилкіна О. В., Котлярова В. Г. Методичні 

рекомендації щодо проведення тренінгу з економіки підприємства 
студентів спеціальності 6.03050401 "Економіка підприємства" -  Х. : 
Вид-во НФаУ. - 2014. - 37 с. 

 
Анотація   

Опис тренінгу, що є сукупністю соціально-психологічної та технічної 
його складових.   
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  84160  
 
Дата реєстрації авторського права  08.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Троценко Павло Дмитрович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір науково-технічного характеру, 

ілюстрація  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Книга "Додатково про енергетику... - продовження" 
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

В даному творі продовжено роботу над твором "Додатково про 
енергетику...", в ньому представлені основи розрахунку та 
проектування нових енергетичних пристроїв.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  84161  
 
Дата реєстрації авторського права  08.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Платова Олена Миколаївна (Ellen Platova)  
 
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)  Літературно-письмовий твір науково-практичного характеру 
"ФинСити"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Твір являє собою збірник науково-практичних рекомендацій з питань 
взаємодії особи з матеріальними ресурсами через знаходження 
енергетичного балансу часу, емоційного стану, намірів та певних дій. 
"ФинСити" допомагає знайти відповіді на питання, яку роль грошові 
кошти відіграють в нашому житті, а також розглянути та вирішити 
інші важливі життєві ситуації.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  84162  
 

Дата реєстрації авторського права  08.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шерман Євген Михайлович, Шерман Михайло Ісаакович, 
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 "Компонентний аналіз розвитку підприємств харчової 
промисловості Херсонської області"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Здійснено компонентний аналіз рівнів розвитку підприємств харчової 
промисловості на прикладі маслозаводів Херсонської області, який 
спрямовано на визначення дійсного рівня їх розвитку, розробку 
необхідних заходів для підвищення низького рівня та закріплення 
високого рівня розвитку досліджуваних підприємств.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  84163  
 
Дата реєстрації авторського права  08.01.2019  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Науковий твір "Методичні рекомендації "Штучне вирощування 
молодняку сайгака за вольєрного та напіввільного утримання в 
зоопарку "Асканія-Нова"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Рекомендації підготовлені на основі аналізу  досвіду розведення 
сайгака в заповіднику "Асканія-Нова".  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  84164  
 
Дата реєстрації авторського права  08.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кириченко Олексій Степанович  
 
Повне ім'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 "Феномен історичних паралелей комунізму"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Стаття "Феномен історичних паралелей комунізму"  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  84165  
 
Дата реєстрації авторського права  08.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мирка Михайло Михайлович, Гарцула Ярослав Іванович, 
Тарнавський Любомир Романович  

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

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

твору (творів)  Пісня "Ти ангел мій"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   
Пісня про безмежне кохання, яке захищає та допомагає долати життєві 
труднощі.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  84166  
 

Дата реєстрації авторського права  08.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Науковий твір "Методичні рекомендації до змісту і складу виробничої 
практики "Організація обліку. Облік і звітність в оподаткуванні" для 
здобувачів ступеня вищої освіти "Магістр" зі спеціальності 071 "Облік 
і оподаткування"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  84167  
 

Дата реєстрації авторського права  08.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бородін Євген 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 "Дама бьёт вальта"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  84168  
 

Дата реєстрації авторського права  08.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Катаманова Джеміля Лемарівна, Ібадов Яшар, Бєкірова Зєра 
Наріманівна  

 
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 "Гармонія"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Комп'ютерна програма "Гармонія" створена у вигляді додатку для 
комп'ютерів і смартфонів. Вона дозволяє відновлювати 
функціональний стан організму шляхом візуальної роботи з 
гармонійними лініями, символами, образами, що оптимізує зв'язок між 
півкулями головного мозку, знажує психоемоційну напругу, покращує 
пам'ять, життєвий тонус, інтуїцію, почуття ритму, симетрії, краси у 
людей різного віку і соціального положення.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  84169  
 

Дата реєстрації авторського права  08.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Афанасьєва Людмила Василівна, Букрєєва Ірина Вікторівна, 
Глинська Людмила Федорівна, Глебова Наталя Іванівна, Орлов 
Андрій Володимирович, Сальніков Сергій Зореславович  

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

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

твору (творів)  Письмовий твір "Міжкультурна комунікація у навчально-виховному 
середовищі загальноосвітніх навчальних закладів. Соціометрія 
простору учнівської взаємодії"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  84170  
 

Дата реєстрації авторського права  08.01.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Афанасьєва Людмила Василівна, Букрєєва Ірина Вікторівна, 
Глинська Людмила Федорівна, Глебова Наталя Іванівна, Орлов 
Андрій Володимирович, Сальніков Сергій Зореславович  

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

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

твору (творів)  Науковий твір "Картування громад як інструмент для впровадження 
політики "місто, що  навчається" результати соціологічного 
дослідження"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  84171  
 

Дата реєстрації авторського права  08.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Афанасьєва Людмила Василівна, Букрєєва Ірина Вікторівна, 
Глинська Людмила Федорівна, Глебова Наталя Іванівна, Орлов 
Андрій Володимирович, Сальніков Сергій Зореславович  

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

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

твору (творів)  Письмовий твір "Преобразование публичных библиотек Мелитополя 
в информационно-досуговые центры глазами горожан. Результаты 
социологического исследования"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

В рамках реалізації Плану публічні бібліотеки міста проводять 
різноманітні інформаційно-культурні заходи, які сприяють 
налагодженню контактів серед містян незалежно від їхнього віку, 
національності та віросповідання.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  84172  
 

Дата реєстрації авторського права  08.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Афанасьєва Людмила Василівна, Букрєєва Ірина Вікторівна, 
Галинська Людмила Федорівна, Глебова Наталя Іванівна, Орлов 
Андрій Володимирович, Сальніков Сергій Зореславович  

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

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

твору (творів)  Письмовий твір "Духовные практики современной молодежи города 
Мелитополь"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  84173  
 
Дата реєстрації авторського права  08.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ткач Олег Валентинович  
 
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 "Дослідження розвитку системи сільського господарства 
України"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Ткач О. В. Дослідження розвитку системи сільського 
господарства України // Ефективна економіка. - 2016. - № 5. - Режим 
доступу до журналу: http: //www.economy.nayka.com.ua. 

 
Анотація   

У роботі досліджено розвиток національної сільськогосподарської 
системи.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  84174  
 
Дата реєстрації авторського права  08.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Вітлінський Вальдемар Володимирович, Катуніна Ольга Сергіївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Стаття "Методологічні аспекти моделювання розвитку та 
життєздатності систем і контрагентів цифрової економіки"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Вітлінський В. В., Катуніна О. С. Методологічні 

аспекти моделювання розвитку та життєздатності систем і 
контрагентів цифрової економіки // Проблеми економіки. - 2018. - № 1 
(35). - С. 333-341. 

 
Анотація   

Метою статті є дослідження та узагальнення методологічних підходів 
до моделювання економічного розвитку та життєздатності економічних 
систем з урахуванням ризику, змінення їхніх цілей, статусу та 
поводження в цифровій економіці.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  84175  
 
Дата реєстрації авторського права  08.01.2019  
 
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 навчального характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчальний посібник "Історична географія. Спецкурс з історії"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Котляр Ю. В. Історична географія. Спецкурс з історії : 
навчальний посібник / Ю. В. Котляр. - Миколаїв : Вид-во ЧНУ ім. Петра Могили, 
2017. - 2016 с. 

 
Анотація   

У навчальниму посібнику з історичної географії, науки, що 
знаходиться на рубежі історії та географії, включено матеріали 
історичної географії світу та України, вміщено завдання для контролю 
знань студентів і список рекомендованої літератури.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  84176  
 

Дата реєстрації авторського права  08.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Науковий твір "Применение физического эффекта в технике"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  84177  
 
Дата реєстрації авторського права  08.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Митник Євгенія Леонідівна (Єва)  
 
Повне ім'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 "Твой Код Защиты"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів  Оприлюднення: Мытнык Е. Твой код защиты. Уникальные техники 

безопасности и профилактики, советы и рекомендации / Мытнык Ева - 
К. : Кравченко Я. О., 2018. - 208 с. 

 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  84178  
 
Дата реєстрації авторського права  08.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Митник Євгенія Леонідівна (Єва)  
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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 "Мечты сбываются всегда" ("Мечты сбываются")  
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Оприлюднення: Мытнык Е. Мечты сбываются всегда (В свое время 
для Вас) / Мытнык Ева - К. : Кравченко Я. О., 2018. - 128 с. 

 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  84179  
 

Дата реєстрації авторського права  08.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Митник Василій Іванович, Митник Євгенія Леонідівна (Єва)  
 
Повне ім'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 "Внутренняя жаба душит"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Мытнык Е., Мытнык В. "Внутренняя ЖАБА 
ДУШИт" / Мытнык Ева, Мытнык Василий - К. : Кравченко Я. О., 
2018. - 112 с. 

 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  84180  
 

Дата реєстрації авторського права  09.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шевченко Володимир Владиславович, Шевченко Катерина 
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 "Карсинор. Охота на валлеров" ("Карсинор")  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У романі зображений Карсінор - загадковий всесвіт, що складається з 
трьох планет. У ньому є місце і для витривалих мисливців, і для 
валлерів - доблесних воїнів давнього роду. Головний герой - Рігантер, 
визнаний зрадником у всіх королівствах своєї планети, намагається 
вижити, відірвавшись від королівських мисливців за головами.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  84181  
 

Дата реєстрації авторського права  09.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кобзєва Олена Вікторівна, Матюхін Валентин Олександрович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Літературний твір наукового характеру "Навчальний проект для 
позашкільної освіти дітей "ЛЬВІВСЬКА АКАДЕМІЯ СТАРТ_ІТ"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Навчальний проект для позашкільної освіти дітей (8-16 років). 
Запропоновано інноваційний навчальний продукт: 70% часу - 
професійна комп'ютерна освіта; 10% часу - формування softskills, 
навичок успішної особистості; 10% часу - формування businessskills, 
основи бізнес підготовки; 10 % часу - заняття з розмовної англійської 
мови ІТ. Заняття організовано за 4-ма освітніми рівнями: І рівень 8-9 
років "Цікава інформатика"; ІІ рівень 10-11 років "Базова 
комп'ютерна підготовка"; ІІІ рівень 12-14 років "Комплексна 
комп'ютерна підготовка"; ІV рівень 15-16 років "Професійна 
комп'ютерна підготовка".  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  84182  
 

Дата реєстрації авторського права  09.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Іванова Яна Іванівна  
 
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 для навчального курсу "Instablog 
Secrets". Модуль 3. Урок 9. Инстазакулисье"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 

Анотація   
Збірка є частиною  Курсу Яни Іванової про просування в Інстаграм 
"Instablog Secrets", який складається із 22 відео. "Instablog Secrets" - це 
найбільш комплексна і детальна (покрокова) інструкція для 
грамотного та ефективного просування задуманого проекту в мережі 
Інстаграм.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  84183  
 

Дата реєстрації авторського права  09.01.2019  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

якого належить твір  Усний твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Лекція навчального курсу "Instablog Secrets". Модуль 4. Урок 1. 
Копирайтинг"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Збірка є частиною  Курсу Яни Іванової про просування в Інстаграм 
"Instablog Secrets", який складається із 22 відео. "Instablog Secrets" - це 
найбільш комплексна і детальна (покрокова) інструкція для 
грамотного та ефективного просування задуманого проекту в мережі 
Інстаграм.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  84184  
 

Дата реєстрації авторського права  09.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

якого належить твір  Усний твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Лекція навчального курсу "Instablog Secrets". Модуль 4. Урок 6. Как 
вовлекать и получать обратную связь"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Збірка є частиною  Курсу Яни Іванової про просування в Інстаграм 
"Instablog Secrets", який складається із 22 відео. "Instablog Secrets" - це 
найбільш комплексна і детальна (покрокова) інструкція для 
грамотного та ефективного просування задуманого проекту в мережі 
Інстаграм.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  84185  
 
Дата реєстрації авторського права  09.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

якого належить твір  Усний твір  
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Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Лекція навчального курсу "Instablog Secrets". Модуль 5. Урок 1. 
Подготовка профиля к рекламе"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Збірка є частиною  Курсу Яни Іванової про просування в Інстаграм 
"Instablog Secrets", який складається із 22 відео. "Instablog Secrets" - це 
найбільш комплексна і детальна (покрокова) інструкція для 
грамотного та ефективного просування задуманого проекту в мережі 
Інстаграм.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  84186  
 
Дата реєстрації авторського права  09.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

якого належить твір  Усний твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Лекція навчального курсу "Instablog Secrets". Модуль 5. Урок 2. Обзор 
черных методов продвижения"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Збірка є частиною  Курсу Яни Іванової про просування в Інстаграм 
"Instablog Secrets", який складається із 22 відео. "Instablog Secrets" - це 
найбільш комплексна і детальна (покрокова) інструкція для 
грамотного та ефективного просування задуманого проекту в мережі 
Інстаграм.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  84187  
 

Дата реєстрації авторського права  09.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Іванова Яна Іванівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Усний твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Лекція навчального курсу "Instablog Secrets". Модуль 5. Урок 4. 

Инструкция по массфолловингу"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Збірка є частиною  Курсу Яни Іванової про просування в Інстаграм 
"Instablog Secrets", який складається із 22 відео. "Instablog Secrets" - це  
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найбільш комплексна і детальна (покрокова) інструкція для 
грамотного та ефективного просування задуманого проекту в мережі 
Інстаграм.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  84188  
 
Дата реєстрації авторського права  09.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

якого належить твір  Усний твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Лекція навчального курсу "Instablog Secrets". Модуль 5. Урок 6. 
Реклама у блогеров. Как, где, когда, сколько?"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Збірка є частиною  Курсу Яни Іванової про просування в Інстаграм 
"Instablog Secrets", який складається із 22 відео. "Instablog Secrets" - це 
найбільш комплексна і детальна (покрокова) інструкція для 
грамотного та ефективного просування задуманого проекту в мережі 
Інстаграм.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  84189  
 
Дата реєстрації авторського права  09.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

якого належить твір  Усний твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Лекція навчального курсу "Instablog Secrets". Модуль 5. Урок 9. 
Продвижение поста - как грамотно настроить"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Збірка є частиною  Курсу Яни Іванової про просування в Інстаграм 
"Instablog Secrets", який складається із 22 відео. "Instablog Secrets" - це 
найбільш комплексна і детальна (покрокова) інструкція для 
грамотного та ефективного просування задуманого проекту в мережі 
Інстаграм.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  84190  
 

Дата реєстрації авторського права  09.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

якого належить твір  Усний твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Лекція навчального курсу "Instablog Secrets". Модуль 5. Урок 10. 
Пошаговая инструкция по настройке таргетированной рекламы"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Збірка є частиною  Курсу Яни Іванової про просування в Інстаграм 
"Instablog Secrets", який складається із 22 відео. "Instablog Secrets" - це 
найбільш комплексна і детальна (покрокова) інструкція для 
грамотного та ефективного просування задуманого проекту в мережі 
Інстаграм.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  84191  
 

Дата реєстрації авторського права  09.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

якого належить твір  Усний твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Лекція навчального курсу "Instablog School". Модуль 5. Урок 12. 
Лайфхаки, чтобы выжать максимум из бюджета на таргетированную 
рекламу"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Збірка є частиною  Курсу Яни Іванової про просування в Інстаграм 
"Instablog Secrets", який складається із 22 відео. "Instablog Secrets" - це 
найбільш комплексна і детальна (покрокова) інструкція для 
грамотного та ефективного просування задуманого проекту в мережі 
Інстаграм.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  84192  
 

Дата реєстрації авторського права  09.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Буряк Анна Володимирівна, Кривич Яна Миколаївна, Бойко Антон 
Олександрович  
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Повне ім'я або повне офіційне  

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

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

твору (творів)  Науковий твір "Алгоритм ідентифікації та структурування факторів 
відновлення суспільної довіри до фінансового сектору"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Розроблено алгоритм ідентифікації та структурування факторів 
відновлення суспільної довіри до фінансового сектору, що дає 
можливість ідентифікувати джерела відновлення довіри на 
міжособистісному, інституційному та системному рівнях, а тому 
визначити взаємний вплив та зв'язки між рівнями.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  84193  
 
Дата реєстрації авторського права  09.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

найменування роботодавця  Науково-дослідний інститут інтелектуальної власності Національної 
академії правових наук України 

 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Монографія "Правова охорона об'єктів права інтелектуальної 
власності, створених у вищих навчальних закладах України"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Монографія є комплексним дослідженням правовідносин 
інтелектуальної власності, що складаються у ВНЗ України на етапі 
створення об'єктів права інтелектуальної власності. Досліджено 
природу та характер діяльності ВНЗ, педагогічних та науково-
педагогічних працівників і осіб, які навчаються, щодо наявності в 
останніх інтелектуальної, творчої складової.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  84194  
 
Дата реєстрації авторського права  09.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Збірка ескізів "Збірка ескізів призначених для втілення у вигляді 
ляльок "COZYNOGY" ("Ескізи "COZYNOGY")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У збірку увійшли 5 малюнків, що є ескізами до ляльок.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  84195  
 

Дата реєстрації авторського права  09.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Літературний письмовий твір "Положення про Київський 
Міжнародний літературно-музичний конкурс-фестиваль "Причал на 
Поштовій"    

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Київський Міжнародний літературно-музичний конкурс-фестиваль 
"Причал на Поштовій" проводиться з метою об'єднання творчих 
особистостей різних національностей, що проживають в Україні та за її 
межами і пропагують у своїх творах загальнолюдські та сімейні 
цінності. Виявлення, встановлення та укріплення зв'язків між 
творчими колективами усіх регіонів України та за її межами. 
Збереження і розвиток національних культур різних народів.   
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  84196  
 
Дата реєстрації авторського права  09.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Малюнок "Ричард"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Персонаж був створений як головний герой для ютуб проекту.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  84197  
 
Дата реєстрації авторського права  09.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Цалик Станіслав Миколайович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір, створений для кіно  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Сценарій документального фільму "Побачити небо"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Документальна розповідь про сажотруса Берталона Товта (Берті Бачі), 
який живе в Мукачеві та якому за життя встановили пам'ятник на 
головній площі міста. Через історію цього сажотруса - розповідь про 
сучасне життя Мукачева, його мешканців, його традиції та міські 
свята.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  84198  
 
Дата реєстрації авторського права  09.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Семенюк Олександр Іванович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Комп'ютерна програма "Мобільний додаток для системи Android 

"Driver TaxiSoft"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  84199  
 
Дата реєстрації авторського права  09.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Семенюк Олександр Іванович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Комп'ютерна програма "Мобільний додаток для системи Android 

"Client TaxiSoft"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  84200  
 

Дата реєстрації авторського права  09.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Мобільний додаток для системи iOS "Driver 
TaxiSoft"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  84201  
 
Дата реєстрації авторського права  09.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Мобільний додаток для системи iOS "Client 
TaxiSoft"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  84202  
 

Дата реєстрації авторського права  09.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

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

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  84203  
 
Дата реєстрації авторського права  09.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Якименко Олександр Григорович, Пойда Сергій Андрійович, 

Погорілий Василь Васильович, Романюк Олександр Никифорович, 
Войтко Вікторія Володимирівна, Погодич Роман Васильович, 
Цимбалюк Олексій 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 "Система управління та проведення веб-

конференцій Managing and conducting web conferences system" ("MCCS-
web")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Система для організації та проведення дистанційного навчання на 
основі веб-конференцій MCCS-web є веб-додатком, написаним на Java 
Script, з використанням високорівневого фреймворку Sails, істотною 
перевагою якого є підтримки стандартних функцій браузера незалежно 
від операційної системи, і розгортається на будь-якій платформі.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  84204  
 
Дата реєстрації авторського права  09.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мельникова Надія Володимирівна, Ніколаєва 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)  Літературний твір наукового характеру "Побудова імітаційної моделі 

виробничої системи з прямими і зворотними логістичними потоками"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Розглянуто логістичний підхід під час дослідження виробничої системи 
з блоком зворотної логістики.   
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  84205  
 

Дата реєстрації авторського права  09.01.2019  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Літературний твір наукового характеру "Моделювання динаміки 
систем з оберненою логістикою"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У роботі представлене промислове підприємство у вигляді оберненої 
логістичної системи, яка дозволяє застосувати взаємодію елементів цієї 
системи при складання рівнянь динаміки.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  84206  
 

Дата реєстрації авторського права  09.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мельникова Надія Володимирівна, Ніколаєва 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)  Літературний твір наукового характеру "Оцінка стійкості прямої та 
зворотної логістичних систем підприємства"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Дана стаття присвячена дослідженню організаційно-економічної 
стійкості прямої та зворотної логістичних систем асфальтобетонного 
підприємства. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  84207  
 

Дата реєстрації авторського права  09.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мельникова Надія Володимирівна (Баришева), Ніколаєва 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)  Літературний твір наукового характеру "Інформаційно-аналітична 
система підтримки прийняття рішень з логістичного управління 
прямими та зворотними потоками підприємства"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У роботі розроблено інформаційно-аналітичну систему підтримки 
прийняття  рішень з логістичного управління прямими та зворотними 
потоками підприємства, яка забезпечує своєчасне отримання 
необхідної інформації, що стосується прямого та зворотного руху 
потоків по всій логістичній системі, для прийняття управлінських 
рішень.   
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  84208  
 
Дата реєстрації авторського права  09.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мельникова Надія Володимирівна, Ніколаєва 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)  Літературний твір наукового характеру "Класифікація економіко-

математичних моделей зворотної логістики"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Проведено дослідження в сфері зворотної логістики. Розглянуті 
концептуальні основи зворотної логістики.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  84209  
 
Дата реєстрації авторського права  09.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лебедевич Світлана Іванівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Літературний письмовий твір наукового характеру "Екологічний 

паспорт територіальної громади"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Надана загальна характеристика територіальної громади, 
використання земельних ресурсів, а також сировини, матеріалів та 
енергоресурсів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  84210  
 

Дата реєстрації авторського права  09.01.2019  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Монографія "Інноваційно-інвестиційна стратегія забезпечення 
соціальності у розвитку"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У монографії обґрунтовано теоретико-метологічні і науково-практичні 
основи модернізації системи регулювання суспільної динаміки, 
адаптованої до умов інноваційної моделі розвитку з дотриманням 
соціальності.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  84211  
 

Дата реєстрації авторського права  09.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Літературний письмовий твір практичного характеру "Система 
интегрированного нумерологического анализа "SINA"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

"Система интегрированного нумерологического анализа "SINA" 
(System of Integrated Numerological Analysis) - це система спеціального 
комплексного аналізу результатів, які отримані шляхом застосування 
нумерологічних методик зі складу розрахункового апарату даної 
системи.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  84212  
 
Дата реєстрації авторського права  09.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Колісніченко Наталя Миколаївна, Васильєва Галина Василівна, 
Кемарська Тамара Георгіївна, Костенюк Наталя Іванівна, Костенюк 
Катерина Анатоліївна, Петров Ігор Леонідович, Яцун Євгенія 
Матвіївна  

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

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

твору (творів)  Літературний твір "Конспект тематичних занять "Публічне 
управління та адміністрування: Європейський досвід"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Розроблений конспект призначений для розвитку комунікативної 
спроможності у сферах професійного та ситуативного спілкування в 
усній і письмовій формах, навичок практичного володіння іноземною 
мовою в різних видах мовленнєвої діяльності в обсязі тематики, що 
зумовлена професійними потребами з огляду на європейський досвід в 
сфері публічного управління та адміністрування.   
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  84213  
 
Дата реєстрації авторського права  09.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гапотій Віктор Дмитрович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Наукова робота "Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата 

юридичних наук "Теоретичні і практичні аспекти суверенітету народу, 
нації та держави"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

В дисертації досліджено проблематику природи державного 
суверенітету, генезису і становлення його концепції, структури, 
поняття "суверенітет держави", динаміки його реального 
функціонування, у єдності з народним і національним суверенітетом та 
його якісним характеристиками.   
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  84214  
 
Дата реєстрації авторського права  09.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Проценко Андрій Анатолійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Наукова робота "Автореферат дисертації на здобуття наукового 

ступеня кандидата педагогічних наук "Формування професійної 
компетентності  майбутніх учителів фізичної культури у процесі 
педагогічної практики"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

В авторефераті зазначені процеси дослідження та теоретичне 
обґрунтування, розроблено та експериментально перевірено модель 
формування професійної компетентності майбутніх учителів фізичної 
культури у процесі педагогічної практики.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  84215  
 

Дата реєстрації авторського права  09.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Наукова стаття "Виробнича практика як складова підготовки 
майбутніх вчителів"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

В науковій статті проаналізовано сутність поняття "виробнича 
практика", її значення та місце в процесі підготовки фахівців.    
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  84216  
 

Дата реєстрації авторського права  09.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Проценко Андрій Анатолійович, Воровка Маргарита Іванівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Науковий твір "Програма виробничої практики (педагогічної) для 
студентів за спеціальністю № 014.11 Середня освіта (Фізична культура) 
галузі знань № 01 Освіта"  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Програма виробничої практики (педагогічної) для 
студентів за спеціальністю № 014.11 Середня освіта. (Фізична 
культура) галузі знань № 01 Освіта / Уклад.: кан. пед. наук Проценко 
А. А., кан. пед. наук Воровка М. І. - Мелітополь, 2019. - 18 с. 

 
Анотація   

Метою виробничої (педагогічної) практики є створення умов для 
комплексного розвитку усіх компонентів та елементів професійної 
компетентності майбутніх учителів фізичної культури у процесі їх 
безпосередньої участі у професійній діяльності.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  84217  
 

Дата реєстрації авторського права  09.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Воровка Маргарита Іванівна, Проценко Андрій Анатолійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Науковий твір "Інструктивно-методичні рекомендації та звітна 
документація з виробничої практики (педагогічної) для студентів за 
спеціальністю № 014.11 Середня освіта (Фізична культура) галузі знань 
№ 01 Освіта"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Інструктивно-методичні рекомендації та звітна 
документація з виробничої практики (педагогічної): для студентів за 
спеціальністю № 014.11 Середня освіта (Фізична культура) галузі знань 
№ 01 Освіта / Уклад.: доц., кан. пед. наук Воровка М. І., кан. пед. наук 
Проценко А. А., ст. вик. - Мелітополь, 2018. - 37 с. 

 
Анотація   

В методичних рекомендаціях зазначено процедуру проходження 
педагогічної виробничої практики студентів за спеціальністю № 014.11 
Середня освіта (Фізична культура) галузі знань № 01 Освіта та 
особливості змісту роботи студента-практиканта за модулями.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  84218  
 

Дата реєстрації авторського права  09.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Картина "ЦВЕТНОСТИ "Дух Бандери"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  84219  
 

Дата реєстрації авторського права  09.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Картина "ЦВЕТНОСТИ "Покрова"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  84220  
 

Дата реєстрації авторського права  09.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Картина "ЦВЕТНОСТИ "Дух Землі"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  84221  
 
Дата реєстрації авторського права  09.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Картина "ЦВЕТНОСТИ "Заповідь"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  84222  
 

Дата реєстрації авторського права  09.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Картина "ЦВЕТНОСТИ "Екран в другий вимір"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  84223  
 

Дата реєстрації авторського права  09.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Картина "ЦВЕТНОСТИ "Душа"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  84224  
 
Дата реєстрації авторського права  09.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Картина "ЦВЕТНОСТИ "Сатурн"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  84225  
 

Дата реєстрації авторського права  09.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Картина "ЦВЕТНОСТИ "Пророк"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  84226  
 

Дата реєстрації авторського права  09.01.2019  
 
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  Твір образотворчого мистецтва  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір образотворчого мистецтва "Дизайн обкладинки альбому KiRA 
MAZUR "МІЙ FOLK"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  84227  
 
Дата реєстрації авторського права  09.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Збірник текстів пісень "Мелодії мого серця. Частина 5"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Збірник текстів пісень "Мелодії мого серця. Частина 5" включає в себе 
25 текстів пісень українською та російською мовами.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  84228  
 

Дата реєстрації авторського права  09.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Науковий твір "Бухгалтерський облік накладних витрат 
рослинництва: управлінський аспект"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Результатами науково-дослідної роботи є удосконалення обліку та 
методу розподілу накладних витрат шляхом визначення фактора 
причинних зв'язків між об'єктами обліку витрат і витратами на 
виробництво продукції рослинництва, що забезпечить вирахування 
об'єктивної та достовірної собівартості продукції рослинництва.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  84229  
 

Дата реєстрації авторського права  09.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Літературний письмовий твір наукового характеру "До визначення 
поняття "територіальна громада"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Робота присвячена визначенню сутності поняття "територіальна 
громада". 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  84230  
 

Дата реєстрації авторського права  09.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір наукового характеру "Voters and 
political parties as the main subjects of the election process"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
 

Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  84231  
 

Дата реєстрації авторського права  09.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Стаття "Покарання за корупційні злочини: компаративістське 
дослідження"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Бондаренко О. С. Покарання за корупційні злочини: 
компаративістське дослідження // Порівняльно-аналітичне право. - 
2017. - № 3. - С. 180-183. 

 
Анотація   

У статті проаналізовано сутність, види та значення покарання за 
корупційні злочини.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  84232  
 

Дата реєстрації авторського права  09.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Азаров Олексій Дмитрович, Черняк Олександр Іванович, 
Михальченко Вікторія 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 "Програмне забезпечення для інтерактивного 
навчального тестування студентів з дисциплін програмування"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма дозволяє створювати тестові питання шляхом модифікації 
прикладів кодів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  84233  
 

Дата реєстрації авторського права  09.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Борисенко Валерій Дмитрович, Устенко Сергій Анатолійович, 
Устенко 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 наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Наукова монографія "Геометричне моделювання кривих ліній і 
поверхонь у натуральній параметризації"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У монографії розглянуті питання моделювання плоских і просторових 
кривих ліній та поверхонь у натуральній параметризації із 
застосуванням різноманітних законів розподілу кривини та скруту і 
розподілу кривини вздовж головних напрямів поверхні.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  84234  
 

Дата реєстрації авторського права  09.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "КОМПАНІЯ 
"ВАГОВИМІРЮВАЛЬНІ СИСТЕМИ"  

 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Комп'ютерна програма "ЗД АРМ Вагаря"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма дозволяє користувачу виконувати зважування 
залізнодорожних вагонів, записувати і зберігати результати зважувань, 
виводити на друк результати в встановлених формах.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  84235  
 

Дата реєстрації авторського права  09.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бояринцев Євген Львович, Вольвач Оксана Василівна, Гриб Катерина 
Олександрівна, Гриб Олег Миколайович, Куза Антоніна Миколаївна, 
Кушнір Дмитро Валентинович, Лобода Наталія Степанівна, Отченаш 
Наталія Дмитрівна, Пилип'юк Віктор Вікторович, Сербов Микола 
Георгійович, Терновий Петро Анатолійович, Тучковенко Юрій 
Степанович, Хоменко Галина Василівна, Яров Ярослав Сергійович  

 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Одеський державний екологічний університет 
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Науковий твір "Звіт про науково-дослідну роботу "Науково-дослідні 
роботи з обстеження русла річки Великий Куяльник" (заключний)"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Виконане наукове обґрунтування необхідності розчищення водозбору 
річки Великий Куяльник від штучних водойм на базі оцінок 
природного та побутового стоків.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  84236  
 

Дата реєстрації авторського права  09.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Великочий Володимир Степанович, Вичівський Павло Павлович, 
Зарічняк Андрій Петрович  

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

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

твору (творів)  Літературний письмовий твір наукового характеру "Навчально-
методичні рекомендації до дисципліни "Історико-культурна спадщина 
Карпатського регіону"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Структура навчально-методичного видання включає робочу програму, 
перелік програмових вимог з дисципліни на екзамен, зразок типових 
тестів та завдання на індивідуально-самостійну роботу.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  84237  
 

Дата реєстрації авторського права  09.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Веб-сайт "АПТЕКА 911"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Комп'ютерна програма для роботи веб-сайта, що розміщується у 
мережі Інтернет.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  84238  
 
Дата реєстрації авторського права  09.01.2019  
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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 "Personality"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Абстрактна композиція, що складається з трьох помаранчевих з 
блакитним плям на чорно-синьому тлі, сучасне полотно, акрил, 
130×160 см.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  84239  
 

Дата реєстрації авторського права  09.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Боровик Євгеній Валерійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

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

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

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

Програма у вигляді особистісно-орієнтованої системи управління 
навчанням, основаної на візуалізації особистісних показників та 
електронної біографії учня.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  84240  
 

Дата реєстрації авторського права  09.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гонтова Тетяна Миколаївна, Сербін Анатолій Гаврилович, Руденко 
Віра Петрівна, Сіра Людмила Михайлівна, Гапоненко Валентина 
Петрівна, Курякіна Людмила Миколаївна  

 
Повне ім'я або повне офіційне  

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

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

твору (творів)  Двомовний літературний письмовий твір наукового характеру 
"Фотогербарий лекарственных растений = Photoherbarium of medicinal 
plants"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Фотогербарий лекарственных растений = 
Photoherbarium of medicinal plants : учеб. пособие для студентов вузов / 
Т. Н. Гонтовая, А. Г. Сербин, В. П. Руденко и др. ; под общ. ред. Т. Н. 
Гонтовой, В. П. Руденко. - Х. : НФаУ : Золотые страницы, 2017. - 240 с. - 
Текст парал. : рус., англ. 

 
Анотація   

Посібник вміщує історію виникнення та розвиток гербарію, фотографії 
гербарних зразків лікарських рослин, що оформлені співробітниками 
кафедри ботаніки НФаУ, та додатки.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  84241  
 

Дата реєстрації авторського права  09.01.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Федорченко Євген Миколайович, Олійник Андрій Олександрович, 

Субботін Сергій Олександрович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця  Запорізький національний технічний університет 
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Комп'ютерна програма "Система розв'язання оптимізаційних задач 

для розпізнавання образів"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма призначена для вирішення задачі комівояжера за допомогою 
еволюційних методів у сфері аптечного бізнесу шляхом оптимізації 
процесу роботи засобу подачі ліків.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  84242  
 
Дата реєстрації авторського права  09.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Вишновецький Вадим Михайлович, Якуненко Валерія Євгенієвна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Стаття "Персональні дані працівника та їх захист"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Вишновецький В. М., Якуненко В. Є. Персональні 

дані працівника та їх захист // Юридичний вісник. Повітряне і 
космічне право. - № 2 (43). - 2017. - С. 100-106. 

 
Анотація   

Стаття присвячена проблемам, пов'язаним із поняттям категорії 
"персональні дані", їх зберіганням, обробкою та захистом. 
Аналізуються норми міжнародного і національного законодавства у 
сфері захисту персональних даних. 
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  84243  
 

Дата реєстрації авторського права  10.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Демчук Вадим 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 (різьблення) "Дерев'яна різьблена 
статуетка ручної роботи Одін"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Дерев'яна різьблена статуетка ручної роботи власного дизайну - 
скандинавський бог Одін.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  84244  
 

Дата реєстрації авторського права  10.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Демчук Вадим 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 (різьблення) "Дерев'яна різьблена 
статуетка ручної роботи Фрея"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Дерев'яна різьблена статуетка ручної роботи власного дизайну - 
скандинавська богиня Фрея.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  84245  
 
Дата реєстрації авторського права  10.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Збірка віршів "По полям далеких звезд"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  84246  
 

Дата реєстрації авторського права  10.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Збірка віршів "Радуга жизни"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  84247  
 

Дата реєстрації авторського права  10.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Наливайко Роман 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 "Програмне забезпечення "TraderEvolution"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Комп'ютерна програма "Програмне забезпечення "TraderEvolution" 
створена для роботи на фінансових ринках, забезпечує приватних і 
корпоративних клієнтів аналітичним і торговим функціоналом, надає 
доступ до світових бірж. Завдяки підключенням до відомих 
постачальників даних пропонує торгівлю широким набором 
інструментів  - акції, ф'ючерсні контракти, опціони, валютні пари, 
облігації тощо. TraderEvolution включає два типи ліцензій залежно від 
підключень до бажаних брокерів, на різні терміни використання - від 
одного місяця до довічної ліцензії. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  84248  
 

Дата реєстрації авторського права  10.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Балай Олександр Віталійович  
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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 "Програмне забезпечення "AWAX"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Комп'ютерна програма "Програмне забезпечення "AWAX" 
призначена для фільтрування інтернет-трафіку. Програма дозволить 
блокувати рекламні об'яви та сайти.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  84249  
 
Дата реєстрації авторського права  10.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Книга "Методическое пособие. Мужской имбилдинг"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Нова методика профілактики та лікування статевих розладів та хвороб 
у чоловіків шляхом укріплення м'язів тазового дна, покращення 
кровообігу та лімфодренажу.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  84250  
 
Дата реєстрації авторського права  10.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Федина Віта Віталіївна, Рудніцький Олександр 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)  Стаття "Особливості пенсійної реформи в Україні на сучасному етапі 
суспільно-економічного розвитку"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів  Збірник наукових праць Національного університету державної 

податкової служби України : електронне наукове видання /      
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                                                           Національний університет державної податкової служби України ; гол. 
ред. : П. В. Мельник. - 2011. - № 2. 

 
Анотація   

У статті проаналізовано передумови та наслідки проведення пенсійної 
реформи в Україні. Висвітлено проблеми проведення пенсійної 
реформи та шляхи їх вирішення. Акцентована увага на необхідності 
впровадження обов'язкової накопичувальної пенсійної системи.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  84251  
 

Дата реєстрації авторського права  10.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Стаття "Die demographischen voraussetzungen der rentenneuerung 
demographic background pension reform"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  84252  
 
Дата реєстрації авторського права  10.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Стаття "Фінансова грамотність населення у процесі пенсійної 
реформи"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У статті досліджено стан фінансової грамотності населення України, 
визначено її вплив на рівень пенсійного забезпечення і причини 
незадовільної ситуації у цій сфері.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  84253  
 
Дата реєстрації авторського права  10.01.2019  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Стаття "Гендерні аспекти у сфері пенсійного забезпечення в Україні"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
 

Анотація   
Останніми роками у багатьох країнах світу зростає інтерес до 
гендерних проблем національних пенсійних систем. У статті 
розглядаються гендерні аспекти у сфері пенсійного забезпечення в 
Україні. Визначено основні причини гендерної нерівності та окреслено 
напрями вирішення гендерних проблем під час реформування 
пенсійної системи.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  84254  
 
Дата реєстрації авторського права  10.01.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Федина Віта Віталіївна, Саламаха Юлія 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 "Недержавні пенсійні фонди і страхові компанії як суб'єкти 

недержавного пенсійного забезпечення"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У статті розкрито роль недержавних пенсійних фондів та страхових 
компаній у системі недержавного пенсійного забезпечення, 
проаналізовано їхню дохідність, визначено особливості надання 
пенсійних послуг та проблеми, що заважають ефективному 
функціонуванню суб'єктів недержавного пенсійного забезпечення.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  84255  
 
Дата реєстрації авторського права  10.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Губка Сергій Олексійович, Губка Олексій Сергійович, Дергачов 

Володимир Андрійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Монографія "Апаратне забезпечення інформаційних систем"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Наведені розроблені оригінальні спеціалізовані пристрої для 
автоматизації рішення цього класу задач.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  84256  
 
Дата реєстрації авторського права  10.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Навчальний посібник "Конституційне право України. У визначеннях, 
таблицях і схемах (частина перша)"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  84257  
 
Дата реєстрації авторського права  10.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Філіппов Володимир 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)  Наукова стаття "Нормативно-правові засади регулювання системи 
міського пасажирського транспорту та можливості її інноваційного 
розвитку"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Філіппов В. Ю. Нормативно-правові засади 

регулювання системи міського пасажирського транспорту та 
можливості її інноваційного розвитку // Науковий вісник Херсонського 
державного університету. - 2018. - Випуск 29 частина 2. - С. 36-39. 

 
Анотація   

У статті розглянуто та проаналізовано нормативно-правові засади 
регулювання системи міського пасажирського транспорту в Україні. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  84258  
 
Дата реєстрації авторського права  10.01.2019  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Стаття "Про права, обов'язки та повноваження державних політичних 
діячів"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Армаш Н. О. Про права, обов'язки та повноваження 

державних політичних діячів // Правова інформатика. - 2015. - № 1 (45). 
- С. 83 - 88. 

 
Анотація   

Розглядається питання наявності в чинному законодавстві достатнього 
обсягу прав та обов'язків державних політичних діячів, з урахуванням 
притаманних їм функцій.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  84259  
 
Дата реєстрації авторського права  10.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Козирєва Валентина Петрівна, Армаш Надія Олексіївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Стаття "Aviation enterprises restructuring as a way to avoid bankruptcy"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Козирєва В. П., Армаш Н. О. Aviation enterprises 

restructuring as a way to avoid bankruptcy // Юридичний вісник. 
Повітряне і космічне право. - 2017. - № 4 (45). - С. 16-23. 

 
Анотація   

Встановлено, що найбільш ефективними  способами попередження 
банкрутства авіаційного підприємства є санація боржника до 
порушення справи про банкрутство як система заходів щодо 
відновлення платоспроможності боржника, які може здійснювати 
засновник боржника, власник майна боржника.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  84260  
 
Дата реєстрації авторського права  10.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Армаш Надія Олексіївна, Козирєва Валентина Петрівна  
 
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 "Political posts nuances in the public service system in the 
transport sector"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Армаш Н. О., Козирєва В. П. Political posts nuances in 

the public service system in the transport sector // Юридичний вісник. 
Повітряне і космічне право. - 2018. - № 1 (46). - С. 11-14. 

 
Анотація   

Пропонується власний погляд на нормативну базу публічних 
службовців у транспортній сфері, характеризуються дискреційні 
повноваження, як особливі характеристики політичних посад в 
транспортній сфері.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  84261  
 
Дата реєстрації авторського права  10.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Речицький Олександр Наумович, Решнова Світлана Федорівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Навчально-методичний посібник "Від будови до синтезу органічних 
сполук"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У посібнику розглядається стан теоретичних проблем органічної хімії 
та органічного синтезу.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  84262  
 
Дата реєстрації авторського права  10.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Беззубов Дмитро Олександрович, Армаш Надія Олексіївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Стаття "До питання уніфікації застосування норм матеріального 
права при визнанні договорів недійсними"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Беззубов Д. О., Армаш Н. О. До питання уніфікації 
застосування норм матеріального права при визнанні договорів 
недійсними // Юридичний вісник. Повітряне і космічне право. - 2017. - 
2 (43). - С. 135-139. 

 
Анотація   

Досліджуються погляди науковців та визначаються напрями 
подальших наукових розробок.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  84263  
 

Дата реєстрації авторського права  10.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Комп'ютерна програма "iOS, Android and Javascript SDKs for General 
purpose REST API & Dashboard application server for Messaging and 
Video calling mobile and web applications"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Комп'ютерна програма написана на мовах Objective-C, Java та 
Javascript.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  84264  
 
Дата реєстрації авторського права  10.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Стаття "Управління новими проектами: особливості написання 
успішної заявки на грант"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Дей М. О. Управління новими проектами: особливості 

написання успішної заявки на грант // Міжнародний юридичний 
вісник: Збірник наукових праць Національного університету 
Державної податкової служби України. - 2016. - Випуск 1 (3). - С. 212-215. 

 
Анотація   

Надаються пропозиції по написанню успішної заявки.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  84265  
 
Дата реєстрації авторського права  10.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дей Марина 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 "Міжнародно-правове регулювання відкритої освіти"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Дей М. О. Міжнародно-правове регулювання 
відкритої освіти // Відкрита освіта: інноваційні технології та 
менеджмент. - 2018. - С. 76-81. 

 
Анотація   

Зазначено про місце міжнародних організацій розвитку відкритої 
освіти та відкритого освітнього середовища, але бракує правового 
регулювання.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  84266  
 

Дата реєстрації авторського права  10.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Завражина Альона 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)  Художній твір-казка "Сказка о кошке Пине, гуляющей сама по себе и 
Филли ведьмах Абре с Кадаброй"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Розповідається про пригоди кішки Піні в чарівному королівстві Філі 
відьом Абри і Кадабри.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  84267  
 
Дата реєстрації авторського права  10.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бурова Надія Сергіївна, Горбяк Діана Степанівна  
 
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 "Я зможу все"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Пісня для виконання дівчинкою 12-15 років про те, що треба йти 
вперед, не сумніваючись в своїх силах.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  84268  
 
Дата реєстрації авторського права  10.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шакірова Олена Вадимівна, Шакірова Анастасія Юріївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Науковий твір "Юридичні аспекти набуття та реалізації 

корпоративних прав шляхом спадкування"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: O. Shakirova, A. Shakirova. Legal aspects of acguiring 

and realizing corporate rights by inheritance // Fundamental and applied 
researches in practice of leading scientific schools. - 2018. - № 2. - P. 199-204. 

 
Анотація   

Проаналізовано процедуру набуття корпоративних прав шляхом їх 
спадкування та порядок реалізації цих прав через управлінські 
механізми в різних організаційно-правових формах юридичних осіб. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  84269  
 

Дата реєстрації авторського права  10.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Коляков Олександр Михайлович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Науково-популярне видання "Очерки истории Евразийской империи: 

правда, полуправда и вымысел. Книга первая: От "начала веков" до 
начала возвышения Москвы"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У книзі розглядаються питання слов'янського етногенезу і зародження 
Давньоруської держави не тільки в руслі класичної академічної 
історіографії, а й в контексті ідеологічної боротьби між прихильниками 
імперської і національної ідей, які загострилися останнім часом. 
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Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  84270  
 
Дата реєстрації авторського права  10.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Юсефі Наталія Володимирівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Зображення логотипу "Куркума"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  84271  
 

Дата реєстрації авторського права  10.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Науковий твір "Орієнтація в ігровому просторі"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Показані різні варіанти побудови командних моделей позиційної гри в 
футбол в рамках найпоширеніших на сьогодні схем розстановки 
гравців.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  84272  
 

Дата реєстрації авторського права  10.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Музичний твір з текстом "Сало"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  84273  
 
Дата реєстрації авторського права  10.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Брагіна Катерина В'ячеславівна (Ляшенко Катерина 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 "Самая главная книга"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Казка про Майстра-чарівника. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  84274  
 

Дата реєстрації авторського права  10.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Літературний письмовий твір "Самостійна підготовка студентів до 
практичної  роботи з хором"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Самостійна підготовка студентів до практичної 
роботи з хором: метод. рекомендації для студ. спец. "Музичне 
мистецтво" / уклад. О. В. Переверзєва. - Мелітополь, 2018. - 68 с. 

 
Анотація   

Методичні рекомендації розроблені на основі програми навчальної 
дисципліни "Хорове диригування", освітньо-кваліфікаційний рівень - 
бакалавр педагогічної освіти.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  84275  
 

Дата реєстрації авторського права  14.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Білоусова Віта Віталіївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ 
"УКРАЇНА" 

 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Літературний письмовий твір "Опис концепції літературного сценарію 
оригінального формату телевізійного серіалу "ФУРІЇ" ("ФУРІЇ")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Основною темою твору є жінка в чоловічому світі (не лише 
ідеологічний, але і гендерний конфлікт героїнь як зі злочинцями, так і з 
системою).  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  84276  
 

Дата реєстрації авторського права  14.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Збірка малюнків "Метафоричні асоціативні картки "Картки зі 
смислом "Моє життя" ("МАК "Моє життя")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Метафоричні карти - ефективний психологічний інструмент, що 
допомагає розкрити глибинні причини того, що відбувається в 
несвідомому людини, вивести їх на рівень усвідомлення і знайти ресурс 
для вирішення проблем.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  84277  
 
Дата реєстрації авторського права  14.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Волошина Ганна Петрівна, Волошин Петро Миколайович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Тези наукового твору "Особливості формування комунікативних 
умінь дітей молодшого шкільного віку"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Характерною віковою особливістю молодших школярів є яскраво 
виражена емоційна забарвленість психічних процесів.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  84278  
 
Дата реєстрації авторського права  14.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Медведський Віктор Михайлович, Атрощенко Сергій Олександрович, 
Атрощенко Оксана 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 "Формат аудіовізуального твору 
(серіалу) під умовною назвою "Домовой" ("Формат аудіовізуального 
твору (серіалу) "Домовой")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Твір являє собою сукупність назви твору, його проблематики, 
детального опису персонажа та героїв серіалу, головної ідеї та 
сюжетних ліній.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  84279  
 

Дата реєстрації авторського права  14.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Курс лекцій "Курс лекцій Наталії Холоденко "Як знайти своє 
призначення"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Твір є навчальним курсом, який дозволяє методами психології 
творчості збагатити особу суттєвими даними в теоретичному та 
емпіричному ракурсах навчального процесу.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  84280  
 

Дата реєстрації авторського права  14.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Тоня Ноябрьова (псевдонім)  
 
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 повнометражного художнього фільму "Кого ты больше 
любишь, детка?"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Молода жінка в ході сеансу групової терапії повертається до ключових 
моментів свого минулого, заново переживаючи розлучення батьків.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  84281  
 

Дата реєстрації авторського права  14.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Штефан Олена Олександрівна, Штефан Анна Сергіївна, Петренко 
Ірина Іванівна, Мацкевич Ольга Олександрівна, Троцька Валентина 
Миколаївна, Петренко Сергій Анатолійович  

 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Науково-дослідний інститут інтелектуальної власності Національної 
академії правових наук України 

 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Монографія "Цивільно-правова охорона та захист авторського права 
в сучасних умовах технологічного розвитку"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Монографія присвячена теоретичним і практичним питанням охорони 
і захисту авторського права в умовах технологічного розвитку.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  84282  
 

Дата реєстрації авторського права  14.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дроб'язко Володимир Степанович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Науково-дослідний інститут інтелектуальної власності Національної 
академії правових наук України 

 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Монографія "Історичні й теоретичні аспекти Бернської конвенції про 
охорону літературних і художніх творів"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У монографії досліджуються історичні й теоретичні аспекти Бернської 
конвенції.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  84283  
 
Дата реєстрації авторського права  14.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шабалін Андрій Валерійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Науково-дослідний інститут інтелектуальної власності Національної 
академії правових наук України 

 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Монографія "Цивільне судочинство у справах наказного 
провадження"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Монографія присвячена дослідженню наказного провадження як 
спрощеної форми цивільного судочинства.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  84284  
 
Дата реєстрації авторського права  14.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Штанько Олексій Хомович  
 
Повне ім'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 "Світ взаємодій - 
Відкриття"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Н. Коперник зупинив Сонце, а я - земне тяжіння.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  84285  
 
Дата реєстрації авторського права  14.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

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

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Навчальні програми для лабораторних робіт 
по дисципліні "Системне програмування"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  84286  
 

Дата реєстрації авторського права  14.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

якого належить твір  Усний твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Лекція навчального курсу "Instablog Secrets". Оргвопросы"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Лекція є частиною курсу Яни Іванової про просування в Інстаграм 
"Instablog Secrets". 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  84287  
 

Дата реєстрації авторського права  14.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

якого належить твір  Усний твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Лекція навчального курсу "Instablog Secrets". Модуль 1. Урок 5. 
Целевая аудитория"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  84288  
 

Дата реєстрації авторського права  14.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

якого належить твір  Усний твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Лекція навчального курсу "Instablog Secrets". Модуль 1. Урок 9. 
Анализ конкурентов"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Збірка є частиною  курсу Яни Іванової про просування в Інстаграм 
"Instablog Secrets", який складається із 22 відео. "Instablog Secrets" - це 
найбільш комплексна і детальна (покрокова) інструкція для 
грамотного та ефективного просування задуманого проекту в мережі 
Інстаграм. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  84289  
 

Дата реєстрації авторського права  14.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

якого належить твір  Усний твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Лекція навчального курсу "Instablog Secrets". Модуль 1. Урок 10. Как 
отличаться"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Лекція є частиною курсу Яни Іванової про просування в Інстаграм 
"Instablog Secrets". 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  84290  
 

Дата реєстрації авторського права  14.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

якого належить твір  Усний твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Лекція навчального курсу "Instablog Secrets". Модуль 1. Урок 12. 
Персонификация аккаунта"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Лекція є частиною курсу Яни Іванової про просування в Інстаграм 
"Instablog Secrets".  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  84291  
 
Дата реєстрації авторського права  14.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

якого належить твір  Усний твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Лекція навчального курсу "Instablog Secrets". Модуль 2. Урок 1. 
Стратегии продвижения"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Збірка є частиною  курсу Яни Іванової про просування в Інстаграм 
"Instablog Secrets", який складається із 22 відео. "Instablog Secrets" - це 
найбільш комплексна і детальна (покрокова) інструкція для 
грамотного та ефективного просування задуманого проекту в мережі 
Інстаграм. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  84292  
 
Дата реєстрації авторського права  14.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

якого належить твір  Усний твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Лекція навчального курсу "Instablog Secrets". Модуль 2. Урок 6. 
Качественный анализ статистики. Откуда берутся цифры"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Збірка є частиною  курсу Яни Іванової про просування в Інстаграм 
"Instablog Secrets", який складається із 22 відео. "Instablog Secrets" - це 
найбільш комплексна і детальна (покрокова) інструкція для 
грамотного та ефективного просування задуманого проекту в мережі 
Інстаграм. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  84293  
 
Дата реєстрації авторського права  14.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

якого належить твір  Усний твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Лекція навчального курсу "Instablog Secrets". Модуль 2. Урок 7. 
Показатель охвата. Как с ним работать"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Лекція є частиною курсу Яни Іванової про просування в Інстаграм 
"Instablog Secrets". 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  84294  
 

Дата реєстрації авторського права  14.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

якого належить твір  Усний твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Лекція навчального курсу "Instablog Secrets". Модуль 2. Урок 8. 
Анализ аудитории и чистка ботов"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Лекція є частиною курсу Яни Іванової про просування в Інстаграм 
"Instablog Secrets". 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  84295  
 
Дата реєстрації авторського права  14.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

якого належить твір  Усний твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Лекція навчального курсу "Instablog Secrets". Модуль 1. Урок 9. 
Анализ конкурентов"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Лекція є частиною курсу Яни Іванової про просування в Інстаграм 
"Instablog Secrets". 
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  84296  
 

Дата реєстрації авторського права  14.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

якого належить твір  Усний твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Лекція навчального курсу "Instablog Secrets". Модуль 3. Урок 2. Как 
создать гармоничный профиль. Визуальная концепция"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Збірка є частиною  курсу Яни Іванової про просування в Інстаграм 
"Instablog Secrets", який складається із 22 відео. "Instablog Secrets" - це 
найбільш комплексна і детальна (покрокова) інструкція для 
грамотного та ефективного просування задуманого проекту в мережі 
Інстаграм. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  84297  
 

Дата реєстрації авторського права  14.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

якого належить твір  Усний твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Лекція навчального курсу "Instablog Secrets". Модуль 3. Урок 3. 
Интересные обложки для постов и сториз"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Збірка є частиною  Курсу Яни Іванової про просування в Інстаграм 
"Instablog Secrets", який складається із 22 відео. "Instablog Secrets" - це 
найбільш комплексна і детальна (покрокова) інструкція для 
грамотного та ефективного просування задуманого проекту в мережі 
Інстаграм. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  84298  
 

Дата реєстрації авторського права  14.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Павловська Тетяна Леонідівна  
 
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)  Літературно-письмовий твір "Методичний супровід до психологічної 
сімейної гри "Family Park" ("Психологічна гра "Family Park")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Опис гри: настільна сімейна гра з можливістю взаємодії гравців, як 
єдиної системи.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  84299  
 

Дата реєстрації авторського права  14.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Захарченко Євген Анатолійович, Мокієнко Андрій Вікторович, 
Олійник Наталія Петрівна, Погребний Анатолій Леонідович, 
Сидоренко Ольга Миколаївна  

 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Державна установа "Український науково-дослідний інститут 
медичної реабілітації та курортології Міністерства охорони здоров'я 
України" 

 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Літературний письмовий твір наукового характеру "Концептуальне 
моделювання інформаційної платформи кадастру природних 
лікувальних ресурсів"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Державний кадастр природних ресурсів розроблено для організації 
інформаційної платформи щодо даних якісних та кількісних 
показників мінеральних вод, лікувальних грязей тощо.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  84300  
 
Дата реєстрації авторського права  14.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Івченко Юрій Миколайович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Дніпропетровський національний університет залізничного 
транспорту імені академіка В. Лазаряна 

 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Модель руху у вертикальній площині 
локомотива з асинхронними тяговими двигунами"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Розроблена програма являє собою модель руху у вертикальній площині 
чотириосного локомотива з урахуванням електромеханічних процесів в 
індивідуальному тяговому приводі з асинхронним двигуном.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  84301  
 

Дата реєстрації авторського права  14.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Пуларія Андрій Луарсабович, Безовська Лідія Петрівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Дніпропетровський національний університет залізничного 
транспорту імені академіка В. Лазаряна 

 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Літературний твір "Методика проведения неразрушающего контроля 
подвижного состава при техническом диагностировании"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Методика проведення неруйнівного контролю рухомого складу 
встановлює загальну послідовність, методику та порядок проведення 
неруйнівного контролю несучих металоконструкцій рухомого складу 
залізниць.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  84302  
 

Дата реєстрації авторського права  14.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Чумаченко Тетяна Олександрівна, Чайченко Тетяна Валеріївна, 
Клименко Вікторія Анатоліївна, Гончарь Маргарита Олександрівна, 
Завгородній Ігор Володимирович, Коробчанський Павло 
Олександрович  

 
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-опитувальник для оцінювання харчування 
школярів старшого віку, які навчаються в 9-12 класах 
"NutritionSchoolHigh"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Анкета складається з 6 блоків. Використовується для визначення 
знань щодо харчування дитини та для з'ясування деяких зв'язків 
харчового статусу зі здоров'ям та навчанням дитини. 
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  84303  
 
Дата реєстрації авторського права  14.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Чумаченко Тетяна Олександрівна, Клименко Вікторія Анатоліївна, 
Чайченко Тетяна Валеріївна, Гончарь Маргарита Олександрівна, 
Завгородній Ігор Володимирович, Коробчанський Павло 
Олександрович  

 
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-опитувальник для оцінювання харчування 
школярів молодшого віку, які навчаються в 1-4 класах 
"NutritionSchoolPrimary"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Анкета складається з 6 блоків. Використовується для визначення 
знань щодо харчування дитини та для з'ясування деяких зв'язків 
харчового статусу зі здоров'ям та навчанням дитини.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  84304  
 
Дата реєстрації авторського права  14.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Макєєва Наталія Іванівна, Малахова Валерія Михайлівна, Алєксєєва 

Наталія Павлівна, Бірюкова Марина Костянтинівна  
 
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-опитувальник визначення ризику формування 

бронхіальної астми у дітей із повторними епізодами 
бронхообструктивного синдрому (додаток до медичної карти 
стаціонарного хворого або історії розвитку дитини)"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Використовується для вивчення імовірності ризику формування 
бронхіальної астми у дитини з повторними епізодами 
бронхообструктивного синдрому.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  84305  
 
Дата реєстрації авторського права  14.01.2019  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Нетреба Федір Васильович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "ТАЛАН СИСТЕМС" 
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Комп'ютерна програма "Уніфікована біометрична платформа 

ідентифікації" (додаткова)" ("UBIP. WSQ Fingerprints Extension")  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Компонент платформи, за допомогою якого надається можливість 
через візуальний веб-інтерфейс виконати запит на ідентифікацію за 
біометричними даними у вигляді графічних файлів формату [wsq], що 
 містять зображення відбитка пальця. Результатом запиту є порівняння 
вхідного набору даних зі збереженими математичними шаблонами в 
системі біометричної ідентифікації, що розроблена компанією 
Neurotechnology.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  84306  
 
Дата реєстрації авторського права  14.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

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

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Уніфікована біометрична платформа 
ідентифікації" (базова)" ("UBIP. Typed and Untyped Fingerprints 
Search")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Компонент платформи, за допомогою якого надається можливість 
через візуальний веб-інтерфейс виконати запит на ідентифікацію за 
біометричними даними у вигляді графічних файлів формату [jpeg, 
jpeg2000, png, tiff], що містять зображення відбитка пальця. 
Результатом запиту є порівняння вхідного набору даних зі збереженими 
математичними шаблонами в системі біометричної ідентифікації, що 
розроблена компанією Neurotechnology.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  84307  
 
Дата реєстрації авторського права  14.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Літературний сценарій повнометражного фільму "В зеніті"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Смерть пацієнта руйнує кар'єру та життя талановитого молодого 
хірурга. Через сім років він отримує шанс дізнатися правду. Протягом 
однієї ночі, за схожими обставинами, хірург розкриває злочин, що дає 
йому можливість повернутися до професії й пробачити свого вчителя 
за зраду.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  84308  
 

Дата реєстрації авторського права  14.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "Універсальні 
інформаційні технології" 

 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Мобільний додаток "Картка Киянина" на 
платформі Android"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Мобільний додаток встановлюється на смартфонах, планшетах та 
інших мобільних пристроях з операційною системою Android та надає 
користувачу можливість доступу до інформаційно-телекомунікаційної 
системи "Картка киянина". 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  84309  
 
Дата реєстрації авторського права  14.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дмитренко Вадим Петрович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "Універсальні 

інформаційні технології" 
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Комп'ютерна програма "Мобільний додаток "Картка Киянина" на 

платформі IOS"   
 



Авторське право і суміжні права. Офіційний бюлетень № 52, 2019 
 

119 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Мобільний додаток встановлюється на смартфонах, планшетах та 
інших мобільних пристроях з операційною системою IOS та надає 
користувачу можливість доступу до інформаційно-телекомунікаційної 
системи "Картка киянина".  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  84310  
 

Дата реєстрації авторського права  14.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Войтенко Валентина Василівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір, складений твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Збірка оповідань "Іронічні перекази відомих казок"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Веселі та дотепні перекази відомих казок з елементами сучасного 
життя.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  84311  
 
Дата реєстрації авторського права  14.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Капустянська Олена Миколаївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Сценарій урочистостей "Урочистий місяць лютий"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Сценарій урочистостей до Дня вшанування учасників бойових дій на 
території інших держав і конкурсна програма Першого відбірного туру 
фестивалю культури і творчості для людей з інвалідністю "Ми є у тебе, 
Україно!" та Другого туру "Свято-Георгієвського Міжнародного 
православного фестивалю культури і творчості 2017-2018 рр."  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  84312  
 
Дата реєстрації авторського права  14.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Капустянська Олена 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)  Сценарій урочистостей, присвячених закриттю Другого Міжнародного 

вокального конкурсу імені Квітки Цісик "Пісні, що народили Квітку"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Сценарій урочистостей присвячений закриттю Другого Міжнародного 
вокального конкурсу імені Квітки Цісик, де проходили змагання між 
вокалістами та "червоною стрічкою" розповідь про канадську 
співачку українського походження, яка завоювала мистецький світ 
своїм незвичайним голосом - колоратурним сопрано і усе своє коротке 
життя пропагувала українську пісню.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  84313  
 

Дата реєстрації авторського права  14.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Сценарій театралізованої казки-концерту "Школа Діда Мороза"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Сценарій новорічної театралізованої казки, в основі якої лежить 
діяльність школи Діда Мороза, в яку звуть навчатися всіх талановитих 
дітей та зустрічати разом Новий рік.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  84314  
 

Дата реєстрації авторського права  14.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Пархоменко Олександр 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)  Сценарій до художнього фільму "Повелители времени" ("Хронофаг")  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  84315  
 

Дата реєстрації авторського права  14.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Андрощук Геннадій Олександрович, Работягова Людмила Іванівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Науково-дослідний інститут інтелектуальної власності Національної 
академії правових наук України 

 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Науково-практичне видання "Патентні системи та законодавство 
країн СНД, Балтії і Грузії". Частина друга"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

У виданні досліджено національні патентні системи країн Балтії і 
Грузії, наведено основні законодавчі акти цих країн у сфері правової 
охорони винаходів, корисних моделей, промислових зразків. Закони 
Латвійської республіки, Литовської республіки, Естонської республіки 
і Грузії.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  84316  
 

Дата реєстрації авторського права  14.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Літературний письмовий твір "Концепція та програма проведення 
мистецького заходу "Святошин Family Fest"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Фестиваль сімейних та культурних цінностей, який також дасть 
можливість проявити себе юним талантам на головній сцені. 
"Святошин Family Fest" покликаний створити необхідні умови для 
розвитку шляхом створення такого середовища, яке дасть відчуття 
спільності і розуміння того, що, тільки об'єднавшись, ми сильні. 
"Святошин Family Fest" - це організація в Святошинському районі 
м. Києва сімейного фестивалю в невимушеному форматі з акцентом на 
найважливіші сфери життя.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  84317  
 
Дата реєстрації авторського права  14.01.2019  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Андрощук Геннадій Олександрович, Работягова Людмила Іванівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Науково-дослідний інститут інтелектуальної власності Національної 
академії правових наук України 

 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Науково-практичне видання "Патентні системи та законодавство 
країн СНД і Балтії". Частина перша"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У виданні досліджено національні патентні системи країн СНД, 
наведено основні законодавчі акти цих країн у сфері правової охорони 
винаходів, корисних моделей, промислових зразків. Закони  
 
Азербайджанської республіки, республіки Білорусь, республіки 
Вірменії, республіки Казахстан, Киргизької республіки, республіки 
Молдова, Російської Федерації, Таджикистану, Узбекистану, 
Туркменістану, України.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  84318  
 

Дата реєстрації авторського права  14.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Строгуш Володимир Володимирович, Голоджун Назар Ігорович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

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

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

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Askep.net"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Комп'ютерна програма "Askep.net" - комплексне рішення спрощення, 
покращення та оптимізації процесу співпраці лікарів та пацієнтів у 
медичному обслуговуванні. Програма складається з таких 
функціональних модулів "eHealth", "Поліклініка", "Стаціонар", 
"Статистика", "Лабораторія", "SMART-DOC", "Прохідна".  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  84319  
 
Дата реєстрації авторського права  14.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Скляренко Наталія Владиславівна, Чугай Богдана Русланівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
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Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Опис з ілюстраціями "Креативний записник для студентів"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Креативний записник розроблений спеціально для студентів усіх 
факультетів Луцького національного технічного університету. Дану 
розробку можна адаптувати у навчальний процес будь-якого 
навчального закладу.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  84320  
 
Дата реєстрації авторського права  14.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Варич Оксана Петрівна, Коваленко Денис Володимирович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

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

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

твору (творів)  Літературний твір наукового характеру "Теоретико-правові основи 
освіти: навчально-наочний посібник"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Твір включає структуровані елементи, які відображають зміст курсу. 
За допомогою графічних малюнків, таблиць, схем передано 
абстрактно-логічну структуру дисципліни "Теоретико-правові основи 
освіти".  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  84321  
 
Дата реєстрації авторського права  14.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Коваленко Олена Едуардівна, Брюханова Наталія Олександрівна, 
Божко Наталія Василівна, Бакатанова Вероніка Борисівна  

 
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 "Дидактичні основи 
професійної освіти. Підручник для студентів вищих навчальних 
закладів та педагогічних працівників системи професійно-технічної 
освіти"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У підручнику викладено дидактичні основи професійної освіти, 
розкрито питання змісту професійної освіти та нормативно-правових 
документів, що його визначають; наведені теоретичні основи процесу 
навчання в закладах різного освітнього рівня; охарактеризовано 
принципи, методи, засоби та форми професійного навчання; 
розглянуто питання професійно-теоретичної та професійно-практичної 
підготовки майбутніх фахівців.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  84322  
 
Дата реєстрації авторського права  14.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

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

твору (творів)  Літературний твір наукового характеру "Педагогічні умови 
активізації навчальної діяльності майбутніх інженерів-педагогів 
комп'ютерного профілю"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У творі розглянуто поняття "педагогічні умови". На основі логічного 
аналізу, враховуючи теоретичні напрацювання науковців та 
педагогічний досвід, визначено педагогічні умови активізації 
навчальної діяльності майбутніх інженерів-педагогів комп'ютерного 
профілю.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  84323  
 

Дата реєстрації авторського права  14.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Антоненко Наталія Сергіївна, Прокопенко Олена Олександрівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

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

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

твору (творів)  Літературний твір наукового характеру "Інноваційні технології та 
управління ресурсами в галузі: методичні вказівки до проведення 
практичних занять для студентів освітнього ступеня "магістр" денної 
та заочної форм навчання спеціальності 015.14 Професійна освіта 
(Нафтогазова справа)"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Методичні вказівки спрямовані на опрацювання отриманих знань і 
практичних вмінь, формування навичок роботи по вирішенню типових 
виробничих завдань по впровадженню сучасних інноваційних 
технологій на підприємствах нафтогазової галузі та управлінню 
ресурсами.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  84324  
 
Дата реєстрації авторського права  14.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Антоненко Наталія Сергіївна, Прокопенко Олена Олександрівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

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

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

твору (творів)  Літературний твір наукового характеру "Інноваційні технології та 
управління ресурсами в галузі: навчально-методичний посібник для 
студентів освітнього ступеня "магістр" денної та заочної форм 
навчання спеціальності 015.14 Професійна освіта (Нафтогазова 
справа)"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Посібник орієнтований на надання допомоги студентам в формуванні 
сучасних інноваційних технологій, які розробляються і 
впроваджуються у нафтогазовій галузі сьогодні.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  84325  
 
Дата реєстрації авторського права  14.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Єльникова Галина Василівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

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

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

твору (творів)  Літературний твір наукового характеру "Адаптивна методика 
викладання в закладах загальної середньої і професійної (професійно-
технічної) освіти: методичні рекомендації для слухачів курсів 
підвищення кваліфікації закладів загальної середньої та професійної 
(професійно-технічної) освіти"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Пропонується система адаптивних методів, що доцільно застосовувати 
в процесі викладання при моделюванні всіх відомих типів уроку для 
розвитку умінь учнів самостійно здобувати знання та їх 
використовувати в своїй життєдіяльності.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  84326  
 
Дата реєстрації авторського права  14.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Єльникова Галина Василівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

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

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

твору (творів)  Літературний твір наукового характеру "Методика адаптивного 
управління соціально-педагогічними системами: методичні 
рекомендації для слухачів курсів підвищення кваліфікації закладів 
загальної середньої та професійної освіти"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Запропонована методика утворює замкнений цикл використання 
методів у контексті функцій адаптивного управління, що дає змогу 
проводити поточне коригування дій учасників освітнього процесу і для 
забезпечення якості визначити й включити їх невикористані резерви в 
кваліметричний інструментарій як критерії вимірювання (самооцінка 
діяльності, самоатестація закладу).  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  84327  
 
Дата реєстрації авторського права  14.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Єльникова Галина Василівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

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

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

твору (творів)  Літературний твір наукового характеру "Технологія створення 
кваліметричних моделей для проведення різних видів моніторингу в 
закладах загальної середньої і професійної освіти: методичні 
рекомендації для слухачів курсів підвищення кваліфікації закладів 
загальної середньої та професійної освіти"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У методичних рекомендаціях розкриваються теоретичні основи 
кваліметричного підходу до оцінювання діяльності закладів загальної 
середньої та професійної освіти, розглядається факторно-критеріальне 
моделювання для розроблення інструментарію оцінювання, надаються 
рекомендації щодо його використання у табличному процесорі Excel.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  84328  
 

Дата реєстрації авторського права  14.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ракша-Слюсарева Олена Анатоліївна, Слюсарев Олексій 
Аркадійович, 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)  Науковий твір "Екологія мікроорганізмів. Санітарна мікробіологія"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Твір створено для вивчення навчальної дисципліни "Мікробіологія, 
вірусологія і імунологія" для студентів медичних і стоматологічних 
факультетів. Візуалізація матеріалу шляхом презентації покращує 
засвоєння й формування професійних навичок і умінь та розвитку 
лікарського мислення у студентів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  84329  
 

Дата реєстрації авторського права  14.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бітчук Наталія Леонідівна (Павлова)  
 
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 "Академик Александр Шалимов в Харькове. Издание второе 
дополненное"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У книзі наведені спогади про засновника Харківського НДІ загальної і 
невідкладної хірургії, неперевершеного Майстра хірургії, вченого, 
суспільного діяча і велику людину Олександра Олександровича 
Шалімова. 
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  84330  
 
Дата реєстрації авторського права  14.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Науковий твір "Принципи державного контролю у сфері 
господарської діяльності: господарсько-правове дослідження"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Никитченко Н. В. Принципи державного контролю у 
сфері господарської діяльності: господарсько-правове дослідження // 
Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: 
право. Спецвипуск. - 2013. - Том 2. - С. 43-46. 

 
Анотація   

У статті здійснюється господарсько-правове дослідження принципів 
державного контролю у сфері господарської діяльності та розробка 
пропозицій щодо них, здатних сприяти формуванню ефективної 
концепції правового регулювання відповідних відносин у сучасних 
умовах.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  84331  
 
Дата реєстрації авторського права  14.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Починок Карина 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 "Припинення суб'єктів господарювання: поняття, 
способи та класифікація"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: К. Б. Починок. Припинення суб'єктів 

господарювання: поняття, способи та класифікація // Міжнародний 
юридичний вісник : актуальні проблеми сучасності (теорія та 
практика). - 2018. - Випуск 1-2 (10-11). - С. 37-43. 

 
Анотація   

В статті досліджено поняття та способи припинення суб'єктів 
господарювання, які закріплені в законодавстві України та 
виділяються вченими в науковій літературі. З огляду на 
різноманітність способів припинення суб'єктів господарювання було 
здійснено їх класифікацію.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  84332  
 

Дата реєстрації авторського права  14.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Пекарчук Микита Сергійович, Полягушко Любов Григорівна, 

Сліпченко Володимир Георгійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Комп'ютерна програма "Експертна система для оцінки реакції 

організму на гіпоксичний вплив"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  84333  
 

Дата реєстрації авторського права  14.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Романюк Катерина Русланівна, Полягушко Любов Григорівна, 
Сліпченко Володимир Георгійович  

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

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

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Моделювання легеневого газообміну хворих 
на ХОЗЛ в умовах гіпоксії"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  84334  
 
Дата реєстрації авторського права  14.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лібанова Елла Марленівна, Гладун Олександр Миколайович, Дєєва 

Надія Миколаївна, Заяць Тетяна Анатоліївна, Каленюк Ірина 
Сергіївна, Курило Ірина Олексіївна, Лісогор Лариса Сергіївна, 
Макарова Олена Володимирівна, Новіков Валерій Миколайович, 
Рингач Наталія Олександрівна, Левчук Наталія Михайлівна, Позняк 
Олексій Володимирович, Цимбал Олександр Іванович, Черенько 
Людмила Миколаївна, Аксьонова Світлана Юріївна, Гвелесіані Анна 
Гелаївна, Князєв Святослав Ігорович, Новак Ірина Миколаївна, 
Полякова Світлана Володимирівна, Слюсар Людмила Іванівна, 
Ткаченко Лідія Григорівна, Черніченко Віктор Васильович, Швець Павло 
Анатолійович, Шишкін Владислав Сергійович, Ярош Олег Михайлович,  
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                                                            Герасименко Ганна В'ячеславівна, Дяконенко Оксана Іванівна, Жук 
Інеса Леонідівна, Заяць В'ячеслав Сергійович, Ільїч Людмила 
Миколаївна, Калашнікова Тетяна Миколаївна , Когатько Юрій 
Леонідович, Корнійчук Олександр Петрович, Кримова Марія 
Олександрівна, Ничипоренко Світлана Володимирівна, Васильєв 
Олександр Анатолійович, Краєвська Галина Олександрівна, Гнатюк 
Тетяна Олегівна, Рудницький Омелян Павлович, Реут Анна 
Георгіївна, Ковбасюк Алла Борисівна, Кулик Наталія Володимирівна, 
Откидач Максим Володимирович, Хвалинська Віта Володимирівна, 
Іващенко Сергій Васильович, Навара Аліна Євгенівна, Пономаренко 
Марина Василівна, Клименко Юлія Анатоліївна  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Інститут демографії та соціальних досліджень імені М. В. Птухи 
Національної академії наук України 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, ілюстрація  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір наукового характеру "Звіт про науково-дослідну роботу 
"Політика інтеграції українського суспільства в контексті викликів та 
загроз подій на Донбасі"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
 

Анотація   
Об'єкт дослідження - процеси інтеграції та консолідації українського 
суспільства. Предмет дослідження - напрями трансформацій 
українського суспільства під впливом викликів та загроз подій на 
Донбасі та формування нових можливостей суспільного розвитку. Мета 
роботи - оцінка перспектив і визначення основних напрямів 
позитивних суспільних трансформацій як відповіді на виклики та 
загрози подій на Донбасі, формування фундаментальних засад 
ефективної політики запобігання розколу нації та розроблення 
пропозицій до програми дій з консолідації та інтеграції українського 
суспільства. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  84335  
 

Дата реєстрації авторського права  14.01.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Новіков Валерій Миколайович, Дєєва Надія Миколаївна, Чернюк 
Людмила Григорівна, Каленюк Ірина Сергіївна, Баланда Анатолій 
Людвігович, Богуш Лариса Григорівна, Гвелесіані Анна Гелаївна, 
Швець Павло Анатолійович, Корнійчук Олександр Петрович, 
Піньковська Галина Вікторівна, Котенко Тетяна Миколаївна, 
Дерев'янко Ірина Віталіївна, Загороднєв Ярослав Анатолійович  

 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Інститут демографії та соціальних досліджень імені М. В. Птухи 
Національної академії наук України 

 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Твір наукового характеру "Звіт про науково-дослідну роботу 
"СОЦІАЛЬНА ІНФРАСТРУКТУРА В УМОВАХ РЕФОРМУВАННЯ 
МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Сформульовано призначення соціальної інфраструктури як 
цілеспрямованої діяльності держави, органів влади територіальних 
утворень і корпоративних структур, спрямованих на гарантоване 
забезпечення базових потреб населення.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  84336  
 
Дата реєстрації авторського права  14.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Розповідь "Выпустите меня отсюда!"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Молода жінка, яка ніяк не може подорослішати, кидається від 
колишнього чоловіка до нового коханця. Наприкінці зостається одна зі 
своїми дітьми.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  84337  
 
Дата реєстрації авторського права  14.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Розповідь "Слышишь, доцент?!"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Про молодого вдалого вченого, який закохується у дівчину. Коли 
дівчина завагітніла, він йде до наступної. І кидає останню, коли вона 
теж завагітніла від нього. Головна героїня одна виховує сина.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  84338  
 
Дата реєстрації авторського права  14.01.2019  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Юрасова Алла Миколаївна  
 
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 розповідей "Правдивые истории изнасилованных женщин"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
 

Анотація   
Три історії, які пов'язані зі зґвалтуванням, та трагічні долі трьох 
героїв.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  84339  
 

Дата реєстрації авторського права  14.01.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Юрасова Алла Миколаївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір белетристичного характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Розповідь "Заповедник отношений"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
 

Анотація   
Героїня випадково зустрічає коханого, що цілується з дівчиною. Вихід - 
поїздка до Африки волонтером. У складних африканських умовах 
виліковується від душевної травми.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  84340  
 

Дата реєстрації авторського права  14.01.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Юрасова Алла Миколаївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір белетристичного характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Розповідь "Росинка"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Розповідь-метафора про недосвідчену росинку, яка намагається 
влаштувати своє майбутнє життя, приліпитись до правильного листа. 
Листи бувають різні, розібратися у вірності вибору буває досить 
складно.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  84341  
 
Дата реєстрації авторського права  14.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Розповідь "Прислуга, повар и деньги в кармане"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Головна героїня намагається найняти обслуговуючий персонал собі 
додому, оскільки дуже зайнята на роботі. Вона стикається з 
непрофесіоналізмом, шахрайством та безвідповідальністю. З усіх 
перипетій її рятує гарне почуття гумору.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  84342  
 
Дата реєстрації авторського права  14.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Розповідь "Возможное невозможно"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Розповідь про мрії, про прекрасне життя двох різних жінок. Вахтерка 
тітка Глаша, фантазуючи обирає між молодим або респектабельним 
коханцем. Молода жінка, професор, доктор економічних наук мріє про 
прості земні справи.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  84343  
 

Дата реєстрації авторського права  14.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Розповідь "Я сидела на стасидии"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Розповідь про поїздку героїні до Кирилівської церкви, яка розписана 
Врубелем. Героїню захоплює колірна палітра, яку використав митець. 
Церква знаходиться на території психіатричної лікарні. Героїня з 
подивом усвідомлює, що там їй саме місце.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  84344  
 

Дата реєстрації авторського права  14.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Розповідь "Климт. Три возраста. Процесс старения"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 

Анотація   
Розповідь про гарну, доглянуту жінку, яка іронічно ділиться 
спостереженнями за змінами, що відбуваються з власним обличчям і 
тілом у період з 30-ти до 70-ти років.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  84345  
 

Дата реєстрації авторського права  14.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Марущак Сергій Миколайович (Myaccak, Muassak, Sergio Muassak), 
Анонімно  

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

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

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Опис із ілюстраціями "Альбом образотворчого мистецтва № 1 до твору 
"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 
образотворчого мистецтва № 1 до твору "Сценарій мюзиклу (рок-
опери, спортивних змагань) "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)")  
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Твір дає змогу на науково-творчій основі створити різноманітні 
варіанти спортивних та мистецьких дійств. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  84346  
 

Дата реєстрації авторського права  14.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Збірка українських народних пісень з елементом нематеріальної 
культурної спадщини "Степовий розспів Запорізького краю" з 
репертуару Народного аматорського фольклорного ансамблю 
"Веснянка" села Данилоіванівська Мелітопольського району 
Запорізької області"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Збірка надає можливість керівникам фолькльорних колективів 
розібратися в тонкощах елементу НКС. Спонукає проявити інтерес до 
його дослідження, збереження та пропаганди в нашому регіоні та за 
його межами.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  84347  
 

Дата реєстрації авторського права  14.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Збірка літературних письмових творів "Казки баби Гавришихи"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Збірка складена з восьми казок: "Відьма", "Хрест", "Чаклун Ох", 
"Мрець", "Відзеркалення", "Зоряник", "Різдвяна казка", "Скарбник". 
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  84348  
 
Дата реєстрації авторського права  14.01.2019  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Пиріг Ярослав 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 "Royal Sale" ("RS")  
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
 

Анотація   
Програмний комплекс для автоматизації торгівлі. Дає можливість 
обліку, реалізації та інвентаризації торгівлі та послуг.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  84349  
 

Дата реєстрації авторського права  14.01.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Литвинський Олег Юрійович, Куцевалова Олена Бориславівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Сценарій новорічної казки "Новорічні пригоди"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
 

Анотація   
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  84350  
 

Дата реєстрації авторського права  14.01.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Максимова Олена Євгенівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Херсонський політехнічний коледж Одеського національного 
політехнічного університету 

 

Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Навчально-методичне видання "Методичні вказівки щодо виконання 
курсової роботи з дисципліни "Аналогові та гібридні електронні 
обчислювальні машини"    

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Призначене для викладачів спеціальних дисциплін, студентів фахової 
передвищої освіти спеціальності 123 "Комп'ютерна інженерія". 
Методичні вказівки допоможуть здобувачеві вищої освіти поетапно 
виконати курсову роботу з дисципліни "Аналогові та гібридні 
електронні обчислювальні машини". 
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  84351  
 
Дата реєстрації авторського права  14.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Сценарій повнометражного фільму "Подорож у майбутнє"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

1930 рік. Галичина. Два брати вирішують знайти кращу долю. Їх 
квартал згорів, школу закрили. Вони наважуються емігрувати до 
Америки. Щоб здійснилась мрія, їм потрібно переїхати майже всю 
Радянську Україну, щоб дістатись портового міста Одеси, звідки 
ходять пароплави до Нью-Йорка.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  84352  
 
Дата реєстрації авторського права  14.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бербец Віталій Васильович, Мелентьєв Олег Борисович, 
Малишевський Олег Володимирович  

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

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

твору (творів)  Науковий твір "Освітньо-професійна програма "014.10 "Середня 
освіта (Трудове навчання та технології. Інформатика)" першого рівня 
вищої освіти (бакалавр)"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

В освітньо-професійній програмі спеціальності 014.10 Середня освіта 
(Трудове навчання та технології для підготовки бакалаврів, мета та 
загальна характеристика освітньої програми.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  84353  
 

Дата реєстрації авторського права  14.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Хоменко Людмила Миколаївна, Бербец Тетяна Миколаївна, Гончар 
Галина 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)  Науковий твір "Освітньо-професійна програма "014.10 "Середня 
освіта (Трудове навчання та технології. Фізична культура) першого 
рівня вищої освіти (бакалавр)"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

В освітньо-професійній програмі представлено профіль програми 
спеціальності 014.10 середня освіта (трудове навчання та технології. 
Фізична культура) для підготовки бакалаврів, мета та загальна 
характеристика освітньої програми.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  84354  
 

Дата реєстрації авторського права  14.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Терещук Андрій Іванович, Харитонова Валентина Василівна, 
Мельник Олексій 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 "Освітньо-професійна програма "014.10 Середня освіта 
(Трудове навчання та технології. Інформатика) другого рівня вищої 
освіти (магістр)"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

В освітньо-професійній програмі представлено профіль програми 
спеціальності 014.10 середня освіта, трудове навчання та технології,  
для підготовки магістрів, мета та загальна характеристика освітньої 
програми. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  84355  
 

Дата реєстрації авторського права  14.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Підлипняк Ірина Юріївна, Чирва Ганна Миколаївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Навчально-методичний посібник "Спеціальна методика навчання 
елементарних математичних уявлень дошкільників з особливими 
освітніми потребами"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Спеціальна методика навчання елементарних 
математичних уявлень дошкільників з особливими освітніми 
потребами: навчально-методичний посібник / уклад.: І. Ю. Підлипняк, 
Г. М. Чирва. - Умань: ВПЦ "Візаві", 2017. - 168 с. 

 
Анотація   

У навчально-методичному посібнику розкрито спеціальну методику 
навчання елементарних математичних уявлень дошкільників з 
особливими освітніми потребами.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  84356  
 

Дата реєстрації авторського права  14.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

якого належить твір  Складений твір, музичний твір з текстом  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка пісень "Я падаю в небо..."   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

До збірки пісень "Я падаю в небо..." входять наступні пісні: 
"Я падаю в небо...", "Процвітай, Україно, моя!", "Матуся".  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  84357  
 
Дата реєстрації авторського права  14.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Воронянська Олена Владиленівна, Ілляшенко Катерина 
Володимирівна  

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

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

твору (творів)  Науковий твір "Методичні вказівки з дисципліни "Аналіз 
господарської діяльності" для студентів спеціальності 076 
"Підприємництво, торгівля та біржова діяльність"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Особливістю наданих методичних вказівок є те, що вони узагальнюють 
методичні підходи до аналізу процесу виробництва продукції, 
використання основних, оборотних засобів, трудових ресурсів, вплив 
умов виробництва та ін.   
 

 



Авторське право і суміжні права. Офіційний бюлетень № 52, 2019 
 

140 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  84358  
 

Дата реєстрації авторського права  14.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кривуша Людмила Сергіївна, Зайцева Тетяна Олексіївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Науковий твір "Методичні вказівки до проведення практичних занять 
з курсу "Недосконалості кристалічних решіток і фізика міцності" для 
студентів напряму підготовки 6.050403 - "Інженерне 
матеріалознавство" денної форми навчання"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Методичні вказівки містять відомості щодо основних типів і видів 
дефектів кристалічної будови, необхідний довідковий матеріал, 
приклади розв'язання різних задач, запитання для самоконтролю. 
   

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  84359  
 

Дата реєстрації авторського права  14.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Арсененко Ірина Анатоліївна, Байтеряков Олег Зуфарович, Сажнєв 
Михайло Леонідович, Левада Ольга Михайлівна, Кириєнко Цвєтана 
Володимирівна, Топалова Олеся Іллівна  

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

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

твору (творів)  Наукова стаття "Основные направления деятельности научно-
исследовательской лаборатории рекреационной географии и туризма 
Мелитопольського государственного педагогического университета 
имени Богдана Хмельницкого"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Scientific Letters of Academic Society of Michal 
Baludansky.Volume 1, № 4/2013. - С. 13-16. 

 
Анотація   

У статті авторами узагальнені напрями діяльності науково-дослідної 
лабораторії рекреаційної географії та туризму.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  84360  
 

Дата реєстрації авторського права  14.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Арсененко Ірина Анатоліївна, Сажнєва Наталя Михайлівна  
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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 "Організація туризму (практичні та самостійні 
роботи)"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Сажнєва Н. М., Арсененко І. А. Організація туризму 
(практичні та самостійні роботи): Навчальний посібник. - Мелітополь: 
Люкс, 2011. - 216 с. : іл.  

 
Анотація   

У навчальному посібнику комплексно узагальнена і систематизована 
інформація щодо основних положень і практики з дисципліни 
"Організація туризму".    
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  84361  
 

Дата реєстрації авторського права  14.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Арсененко Ірина Анатоліївна, Сажнєва Наталя Михайлівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Словник-довідник сучасних термінологічних понять "Рекреаційна 
географія та туризм"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Сажнєва Н. М., Арсененко І. А. Рекреаційна географія 
та туризм: Навчальний посібник. - Мелітополь: Люкс, 2007. – 254 с. 

 
Анотація   

Навчальний посібник містить тлумачення термінів і понять, 
пов'язаних зі становленням і функціонуванням рекреаційної та 
туристичної галузі, курортології, готельного господарства та ін.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  84362  
 
Дата реєстрації авторського права  14.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Левада Ольга Михайлівна, Левада Олександр Васильович, Сорокіна 
Неля Семенівна, Торбунова Марія Дем'янівна  

 
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)  Посібник для студентів географічних спеціальностей педагогічних 
вузів "Географічний топонімічний словник"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Левада О. В., Сорокіна Н. С., Торбунова М. Д., Левада 
О. М. Географічний топонімічний словник: Навчальний посібник. - 
Мелітополь: Колор Принт, 2008. - 180 с. 

 
Анотація   

Географічний топонімічний словник розкриває зміст і походження назв 
найважливіших  фізико-географічних об'єктів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  84363  
 

Дата реєстрації авторського права  14.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Астаф'єв Володимир Юрійович, Лев Ольга В'ячеславівна, 
Кюрчевська Вікторія Едуардівна, Левіна Людмила 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 "Top Shopping"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Комп'ютерна програма призначена для користувачів, які хочуть 
придбати одяг в Інтернеті.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  84364  
 

Дата реєстрації авторського права  14.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

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

Мобільний додаток під операційну систему Android є розвиваючою 
грою для дітей, дозволяє навчитися класифікації об'єктів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  84365  
 

Дата реєстрації авторського права  14.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Савін Станіслав Юрійович, Брєєва Євгенія Миколаївна, Савіна 
Галина Григорівна, Савіна Тетяна Григорівна  
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Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Стаття "Теоретичні засади формування соціальних груп та поведінки 
їх учасників (TBFSGBP)"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  84366  
 

Дата реєстрації авторського права  14.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Наукова стаття "Методика внутрішнього та зовнішнього аудиту 
фінансових резервів торговельних підприємств"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Запропоновано методику аудиту фінансових резервів, яка може бути 
використана у практичній діяльності як торговельних підприємств, 
так і аудиторів або аудиторських фірм, оскільки містить усі необхідні 
елементи аудиторської перевірки.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  84367  
 

Дата реєстрації авторського права  14.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Верига Юстина 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)  Тези "Консолідований облік"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Досліджено консолідований облік, який дозволяє побудувати 
інформаційну модель об'єднання підприємств, що є окремими 
юридичними особами, але пов'язані єдиною власністю. 
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  84368  
 

Дата реєстрації авторського права  14.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Верига Юстина 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)  Тези "Обліковий та правовий аспект реорганізаційних процедур"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Досліджено реорганізаційні процедури як інструмент відродження для 
підприємств малого та середнього бізнесу, так і для гігантів 
національних економік.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  84369  
 

Дата реєстрації авторського права  14.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Наукова стаття "Трактування фінансових резервів як об'єкта аудиту 
та їх класифікація"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Розглянуто трактування фінансових резервів, виходячи з дослідження 
суміжних понять.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  84370  
 

Дата реєстрації авторського права  14.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Верига Юстина 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)  Тези "Бюджетування капітальних інвестицій та джерел їх 
фінансування на підприємстві"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Досліджено сутність бюджетування і планування на прикладі 
капітальних інвестицій та джерел їх фінансування.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  84371  
 

Дата реєстрації авторського права  14.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Методичні матеріали "Didattica musicale infantile "Musica"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Методика, яка підтверджує, що гра на музичному інструменті з 
раннього віку має важливе значення для розумового розвитку дітей.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  84372  
 

Дата реєстрації авторського права  14.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Автоматизована інформаційно-аналітична 
система "Безпечне місто"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  84373  
 

Дата реєстрації авторського права  14.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 



Авторське право і суміжні права. Офіційний бюлетень № 52, 2019 
 

146 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Аналітично-комунікаційна система 
"Електронна черга в дитячий садок"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  84374  
 

Дата реєстрації авторського права  14.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Аналітично-комунікаційна система "Черга на 
отримання житла"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  84375  
 

Дата реєстрації авторського права  14.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Автоматизована інформаційно-аналітична 
система "ПРОЗОРИЙ БЮДЖЕТ"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  84376  
 

Дата реєстрації авторського права  14.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Башинська Ірина Олександрівна, Філиппова Світлана 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)  Літературний письмовий твір "Textbook "Risk Management. Lecture 
course"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Bashynska I. Risk Management. Lecture course: textbook 

// Bashynska I., Filyppova S. – Х. : вид-во "Діса плюс", 2017. - 101 с. 
 
Анотація   

Курс лекцій призначений для надання студентам системи знань про 
предмет та сутність економічного ризику, його місце на підприємстві та 
розробку практичних навичок аналізу ризиків на підприємстві в 
цілому та в різних його відділах, розуміння можливостей управління 
економічними ризиком для підвищення ефективності бізнесу.   
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  84377  
 

Дата реєстрації авторського права  14.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Філиппова Світлана Валеріївна, Башинська Ірина Олександрівна, 
Ковтуненко Юрій 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 "Документальне забезпечення поетапного аналізу процесу 
комерціалізації науково-дослідної діяльності ВНЗ"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Документальне забезпечення поетапного аналізу 

процесу комерціалізації науково-дослідної діяльності ВНЗ : монографія 
/ С. В. Філиппова, І. О. Башинська, Ю. В. Ковтуненко - Донецьк : Вид-
во "Ноулідж" (донецьке відділення), 2012. - 181 с. 

 
Анотація   

У монографії проаналізовано діяльність провідних ВНЗ України з 
питань комерціалізації результатів наукових розробок, вивчено 
зарубіжний досвід, розглянуто нормативну базу та досліджено існуючий 
інструментарій.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  84378  
 
Дата реєстрації авторського права  14.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Науково-популярне видання (краєзнавча розвідка) "Софіївщина крізь 
час і простір..."   
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Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Галенда А. А. Софіївщина крізь час і простір...: 
Науково-популярне видання (краєзнавча розвідка). - Кривий Ріг: КП 
"Криворізька друкарня", 2018. - 196 с.  

 
Анотація   

Послідовно, етап за етапом, автор розкриває події від сивої давнини до 
новітніх часів. У тексті йде мова про історію національних громад 
(німецьких та єврейських). Робота переконує, що історія Софіївщини є 
невід'ємною складовою історії України.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  84379  
 

Дата реєстрації авторського права  15.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Савіна Галина Григорівна, Савіна Тетяна Григорівна, Іванець Оксана 
Олексіївна  

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

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

твору (творів)  Стаття "Методика підвищення дієвості мотиваційних факторів на 
підприємствах"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  84380  
 

Дата реєстрації авторського права  15.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дрига Наталія Олександрівна, Сміянов Владислав Анатолійович, 
Ободяк Віктор Корнелійович, Солонар Ілля Олегович  

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

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

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Дистанційний медичний сервіс в системі 
управління якістю медичної допомоги на рівні первинної ланки"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Цей медичний сервіс є сукупністю засобів для збереження, обробки 
інформації, прийому та розсилки повідомлень.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  84381  
 
Дата реєстрації авторського права  15.01.2019  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Літературний письмовий твір "Суміш для морозива та коктейлю суха 
"КОНОПЛЯНА"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Суміш являє собою дрібнозернистий сухий порошок, з характерними 
цяточками коричнево-зеленого кольору та розміром від 0,5 мм до 1 мм. 
Ця ознака є фірмовою. У суміші можлива наявність часточок цукру та 
грудочок, які легко розсипаються при механічній дії. Сама суміш 
чиста, без сторонніх присмаків. Колір коричнево-жовтий, ніжний, іноді 
може бути кремового відтінку, що є також фірмовою ознакою.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  84382  
 
Дата реєстрації авторського права  15.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Складений твір "Збірник хорових творів "Співає лемківська хорова 
капела "Бескид"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Збірник містить різнохарактерні твори українських композиторів та 
обробки лемківських народних пісень, колядок та щедрівок для хору. 
Видання розраховане на студентів вищих та середніх навчальних 
закладів, професійні та аматорські хорові колективи.  
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  84383  
 
Дата реєстрації авторського права  15.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

якого належить твір  Похідний твір, складений твір  
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Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Складений твір "Збірник творів для чоловічого вокального ансамблю 

"Співає "Обрій"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

До збірника увійшли різнохарактерні твори українських композиторів, 
обробки народних пісень, колядок, щедрівок. Видання адресоване 
керівникам професійних та аматорських чоловічих вокальних 
ансамблів та широкому загалу шанувальників української пісні.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  84384  
 
Дата реєстрації авторського права  15.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лабунський Юрій Олександрович  
 
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 "Інформаційно-системний сервіс "Концепція без 

рекламного телебачення"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

База даних являє собою певну схему системно-розміщених тематичних 
блоків, які складаються з розсортованих у заданій послідовності 
телеканалів аналогової частотної сітки. Відповідає чинному 
законодавству України.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  84385  
 
Дата реєстрації авторського права  15.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гусар Ольга Анатоліївна, Миронець Оксана Миколаївна  
 
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 "Administrative services in a field of civil aviation: types and 

procedures" ("Husar O., Myronets O. Administrative services in a field of 
civil aviation: types and procedures")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Husar O., Myronets O. Administrative services in a field 

of civil aviation: types and procedures / Юридичний вісник. Повітряне і 
космічне право. - 2018. - № 1 (46). - С. 23-30.  

 
Анотація   

Показано, що законодавство про адміністративні послуги в галузі 
цивільної авіації знаходиться на етапі формування. Зроблено висновок, 
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що зміни в законодавстві України виключили процедуру сертифікації з 
переліку адміністративних послуг, що надаються Державною 
авіаційною службою.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  84386  
 

Дата реєстрації авторського права  15.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Стаття "Система суб'єктів, правомочних вирішувати справи про 
проступки в сфері безпеки польотів цивільної авіації" ("Гусар О. А. 
Система суб'єктів, правомочних вирішувати справи про проступки в 
сфері безпеки польотів цивільної авіації")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Гусар О. А. Система суб'єктів, правомочних 
вирішувати справи про проступки в сфері безпеки польотів цивільної 
авіації / Юридичний науковий електронний журнал. - 2016. - № 2. - С. 
194-195. 

 
Анотація   

Проаналізовано суб'єктний склад по вирішенню справ щодо 
адміністративних проступків в сфері безпеки польотів цивільної 
авіації. Зазначені нормативні можливості по вирішенню таких справ та 
висловлено пропозиції щодо покращення нормативного регулювання 
таких справ.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  84387  
 

Дата реєстрації авторського права  15.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Стаття "Тролі, боти та бот-мережі як загрози розвитку інформаційного 
суспільства" ("Сопілко І. М. Тролі, боти та бот-мережі як загрози 
розвитку інформаційного суспільства")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Сопілко І. М. Тролі, боти та бот-мережі як загрози 
розвитку інформаційного суспільства / Юридичний вісник. Повітряне і 
космічне право. - 2016. - № 4 (41). - С. 86-92. 

 
Анотація   

У статті досліджено питання подання нових інформаційних викликів 
та загроз, таких як тролі, боти та бот-мережі, на фоні основних загроз та  
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інформаційних викликів. Окремо акцентується увага на потребах 
вдосконалення системи інформаційної безпеки держав на 
законодавчому рівні.   
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  84388  
 

Дата реєстрації авторського права  15.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Стаття "Становлення інформаційного суспільства та інформаційної 
загрози в мережі Інтернет" ("Сопілко І. М. Становлення 
інформаційного суспільства та інформаційної загрози в мережі 
Інтернет")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Сопілко І. М. Становлення інформаційного 
суспільства та інформаційної загрози в мережі Інтернет / Юридичний 
вісник. Повітряне і космічне право. - 2017. - № 3 (44). - С. 61-69. 

 
Анотація   

У статті встановлено, що, при появі Інтернету, є нова група прав, щодо 
використання мережі, але відсутній механізм інформаційних прав 
громадян від протиправних дій третіх осіб. Підкреслюється 
необхідність вдосконалення програмного забезпечення діяльності 
основних державних інституцій по попередженню інформаційних 
загроз.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  84389  
 

Дата реєстрації авторського права  15.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Практикум "Конституційне право України. Практикум для студентів 
напряму підготовки 6.030401 "Правознавство" ("Конституційне право 
- практикум")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Конституційне право України : практикум / уклад. 
Ю. Л. Юринець. - К. : НАУ, 2014. - 40 с. 

 
Анотація   

Містить відомості про теми практичних занять з дисципліни 
"Конституційне право України", перелік питань для підготовки до 
практичних занять, основні теоретичні відомості, на які треба звернути 
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увагу студентів під час вивчення теми, основні поняття, задачі з 
конституційного права, літературу, питання і завдання для 
самоперевірки до кожної теми.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  84390  
 

Дата реєстрації авторського права  15.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Стаття "Євразійська теорія походження Росії та практичне значення 
цієї теорії у протидії російським інформаційним війнам проти 
України"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Юринець Ю. Л. Євразійська теорія походження Росії 
та практичне значення цієї теорії у протидії російським інформаційним 
війнам проти України // Електронне наукове видання "Порівняльно-
аналітичне право". - 2017. - № 3. - С. 172-177. 

 
Анотація   

Розглядається система поглядів провідних учених, авторитетних діячів 
та експертів щодо обґрунтування євразійської теорії походження Росії 
та практичне значення цієї теорії у протидії російським інформаційним 
війнам проти України.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  84391  
 

Дата реєстрації авторського права  15.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Практикум "Фінансове право. Практикум для студентів спеціальності 
081 "Право" спеціалізації "Правознавство" ("Фінансове право - 
практикум")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Фінансове право : практикум / уклад. І. П. Устинова. - 
К. : НАУ, 2018. - 64 с. 

 
Анотація   

Практикум включає перелік питань до практичних занять з 
програмами навчального курсу, основні теоретичні відомості, ключові 
поняття, практичні завдання, питання та завдання для самоперевірки 
до кожної теми, а також список літератури.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  84392  
 

Дата реєстрації авторського права  15.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Устинова Ірина Петрівна, Гончарук Степан Тихонович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Практикум "Правове регулювання державної служби. Практикум для 
студентів спеціальності 081 "Право" спеціалізації "Правознавство" 
("Правове регулювання державної служби - практикум")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Правове регулювання державної служби: практикум / 
уклад. : С. Т. Гончарук, І. П. Устинова. - К. : НАУ, 2018. - 40 с.  

 
Анотація   

Практикум включає перелік питань до практичних занять з 
програмами навчального курсу, основні теоретичні відомості, ключові 
поняття, практичні завдання, питання та завдання для самоперевірки 
до кожної теми, а також список літератури.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  84393  
 

Дата реєстрації авторського права  15.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Стаття "Administrative-legal regulation in civil aviation" ("Husar O.A. 
Administrative-legal regulation in civil aviation")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Husar O.A. Administrative-legal regulation in civil 
aviation // Адміністративне право і процес. - 2017. - № 2 (20). - С. 31-40.  

 
Анотація   

Автор досліджує роль авіаційного персоналу у забезпеченні керування 
авіаційними операціями та авіаційним трафіком. Представлено 
поняття безпеки польоту, а також поняття, сутність та значення 
функціонування суб'єктів цивільної авіації при забезпеченні безпеки 
польоту.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  84394  
 

Дата реєстрації авторського права  15.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гончарук Степан Тихонович  
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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 "Відповідальність за адміністративні правопорушення 
пов'язані з корупцією" ("Гончарук С. Т. Відповідальність за 
адміністративні правопорушення пов'язані з корупцією")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Гончарук С. Т. Відповідальність за адміністративні 
правопорушення пов'язані з корупцією // INTERNATIONAL 
SCIENTIFIC JOURNAL "INTERNAUKA". Series: "Juridical sciences". - 
2018. - № 4 (9). - С. 13-17. 

 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  84395  
 

Дата реєстрації авторського права  15.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Культурно-мистецький проект "Мужні та незламні"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  84396  
 

Дата реєстрації авторського права  15.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Пересунько Микола 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)  Культурно-мистецький проект "ДУХОВНЕ ПРОМІННЯ "   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  84397  
 

Дата реєстрації авторського права  15.01.2019  
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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)  Науковий твір "Рекомендації і поради з розробки концепцій проектів в 
рамках і етапу конкурсу проектів для студентів та аспірантів ДВНЗ 
"Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника 
"Сьогодні креативна ідея - завтра реальна справа"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Рекомендації і поради підготовлено для потенційних аплікантів 
конкурсу проектів "Сьогодні креативна ідея - завтра реальна справа".  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  84398  
 

Дата реєстрації авторського права  15.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Платіжна система All-Wallet"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  84399  
 

Дата реєстрації авторського права  15.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Вілуанс Едгар Іварович, Федоренков-Чорний Жан 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)  Пісня "LOVE VIBE"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  84400  
 

Дата реєстрації авторського права  15.01.2019  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Сценарій восьмисерійного телевізійного серіалу "ЗОЯ"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Зоя молода, красива і дуже багата, але її серце розбите: коханий 
хлопець загинув у ДТП, коли Зоя була на другому місяці вагітності. Він 
зміг би вижити, якщо йому вчасно надали б допомогу.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  84401  
 
Дата реєстрації авторського права  15.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

якого належить твір  Складений твір, твір образотворчого мистецтва, літературний 
письмовий твір  

 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Складений твір "Дизайн "Ковбойской латки"/ COW-BOY PATCH/ для 
джинсовой одежды"    

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  84402  
 
Дата реєстрації авторського права  15.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Вичужанін Володимир 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 "Распределенный программный комплекс на базе 
фреймворка APACHE SPARK для обработки потоковых BIG DATA от 
сложных технических систем"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Вычужанин В. В. Распределенный программный 
комплекс на базе фреймворка APACHE SPARK для обработки 
потоковых BIG DATA от сложных технических систем / Інформатика 
та математичні методи в моделюванні. - 2018. - Том 8, № 2 - С. 146-155. 

 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  84403  
 
Дата реєстрації авторського права  15.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Навчальний посібник "Методи та моделі діагностики інвестиційних 
альтернатив підприємств"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Соколовська З. М. Методи та моделі діагностики 

інвестиційних альтернатив підприємств : навчальний посібник / 
З. М. Соколовська. - Одеса : Астропринт, 2016. - 292 с. 

 
Анотація   

Присвячено проблемам застосування математичного інструментарію 
діагностики в процесі прийняття інвестиційних рішень на мікрорівні.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  84404  
 
Дата реєстрації авторського права  15.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  FAINAKOROLEVA (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 "Тебе пора жениться"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  84405  
 

Дата реєстрації авторського права  15.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Панюца Степан Михайлович  
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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 "Мамона"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Картина "Мамона" - зображує слабкості людства. Засуджує 
матеріальне збагачення, яке спричиняє духовний занепад суспільства. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  84406  
 
Дата реєстрації авторського права  15.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Пісня "Будь щасливим, сину мій" ("Молитва")  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  84407  
 

Дата реєстрації авторського права  15.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гончар Сергій Іванович, Деркач Леонід Васильович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Науковий твір "Платформа - космодром на вежі"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  84408  
 
Дата реєстрації авторського права  15.01.2019  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Збірка віршів "Поезія Володимира Руденко"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  84409  
 

Дата реєстрації авторського права  15.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  ILLARIA (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 "Нічого не бійся"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  84410  
 

Дата реєстрації авторського права  15.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Середа Катерина Ігорівна (ILLARIA), Патра Світлана Миколаївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

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

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  84411  
 

Дата реєстрації авторського права  15.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

якого належить твір  Усний твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Курс лекцій "Авторский курс продвижения в Инстаграм "Instablog 
School"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

"Instablog School" - це найбільш комплексна і детальна (покроковка) 
інструкція для грамотного та ефективного просування задуманого 
проекту в мережі Інстаграм. Інформація БЕЗ води і котиків.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  84412  
 

Дата реєстрації авторського права  15.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Сценарій "НИКЧЕМНЫЕ"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  84413  
 

Дата реєстрації авторського права  15.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

якого належить твір  Складений твір, твір ужиткового мистецтва, збірник творів  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка творів декоративно-ужиткового мистецтва "Дитяча шапка-
шолом Beezy"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  84414  
 

Дата реєстрації авторського права  15.01.2019  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Опис з ілюстраціями "Трансформационная психологическая игра 
"Руслан и Людмила" (Одесская версия "Руся и Люся")"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Твір являє собою повний опис гри з ілюстраціями та її структури.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  84415  
 

Дата реєстрації авторського права  15.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Опис з ілюстраціями "Трансформационная психологическая игра 
"Квант-ум (Quant-um)"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Твір являє собою повний опис гри з ілюстраціями та її структури.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  84416  
 

Дата реєстрації авторського права  15.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Опис з ілюстраціями "Трансформационная психологическая игра 
"Moneylove"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Твір являє собою повний опис гри з ілюстраціями та її структури.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  84417  
 

Дата реєстрації авторського права  15.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Опис з ілюстраціями "Трансформационная психологическая игра 
ДНК (Детская новая ©Казка)"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Твір являє собою повний опис гри з ілюстраціями та її структури.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  84418  
 

Дата реєстрації авторського права  15.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Опис з ілюстраціями "Трансформационная психологическая игра 
"Перекрестки судьбы"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Твір являє собою повний опис гри з ілюстраціями та її структури. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  84419  
 

Дата реєстрації авторського права  15.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гуань Сень Мей  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "Центр культурної 
індустрії Міжнародного співробітництва "Один пояс Один шлях" в 
Україні" 

 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Графічне зображення "Знак для товарів і послуг Центру культурної 
індустрії Міжнародного співробітництва "Один пояс Один шлях" в 
Україні"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Емблема підприємства може використовуватися у різних кольорах.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  84420  
 
Дата реєстрації авторського права  15.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Charlie Toma (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 "Soliloquium"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  84421  
 

Дата реєстрації авторського права  15.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гуань Сень Мей  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "Українсько-Китайський 
міжнародний діловий центр" 

 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Графічне зображення "Знак для товарів і послуг Українсько-
Китайського міжнародного ділового центру"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Емблема підприємства може використовуватися у різних кольорах.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  84422  
 
Дата реєстрації авторського права  15.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Літературний письмовий твір практичного характеру "Концепция 
видеоблога "Леонид из 80х"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Метою твору є бажання показати вади сучасного життя, провести 
паралель з 80-ми роками і дати відповідну оцінку.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  84423  
 

Дата реєстрації авторського права  15.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Літературний письмовий твір практичного характеру "Концепція 
освітньо-мистецького арт-проекту "ДНК: Диво, Надія, Краса"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Сутність - звернути увагу людства на цінність та тендітність нашого 
Дому - Землі.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  84424  
 

Дата реєстрації авторського права  15.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Фурдичко Орест Іванович, Дем'янюк Олена Сергіївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Інститут агроекології і природокористування Національної академії 
аграрних наук України 

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Ескіз  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Ескіз "Нагрудний знак "Почесний доктор з екології" Інституту 
агроекології і природокористування НААН"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Ескіз нагороди, якою нагороджуються громадяни України і зарубіжних 
країн за вагомий внесок у розвиток вітчизняної екологічної науки та 
освіти.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  84425  
 

Дата реєстрації авторського права  15.01.2019  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мороз Микола Сергійович, Максін Віктор Іванович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Національний університет біоресурсів і природокористування України 
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Науковий твір "Науково-методичні рекомендації "Застосування 
йодовмісних сполук та їх сумішей з деякими наноаквацитратами в 
біологічному захисті рослин"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Наведено аспекти використання сучасних комплексів йодовмісних 
сполук з наноаквацитратами біогенних елементів і природними 
біологічно активними комплексами у біологічному захисті рослин.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  84426  
 

Дата реєстрації авторського права  15.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

найменування роботодавця  Національний університет біоресурсів і природокористування України 
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Стаття "Психологічні особливості лідерів, необхідних об'єднаним 
територіальним громадам України"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У статті здійснено узагальнення поглядів політологів, психологів, 
філософів на психологічні характеристики лідерів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  84427  
 
Дата реєстрації авторського права  15.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ковпак Оксана Сергіївна, Ковпак Віталій Васильович, Мазуркевич 
Анатолій Йосипович  

 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Національний університет біоресурсів і природокористування України 
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Науковий твір "Вплив гормону росту (rhGH) та BIOLAMININ 521 LN 
на проліферативну активність стовбурових клітин кота"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Досліджено вплив гормону росту у різних концентраціях та 
BIOLAMININ 521 LN на проліферативну активність стовбурових 
клітин  отриманих з кісткового мозку, жирової тканини та міокарда 
кота.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  84428  
 

Дата реєстрації авторського права  15.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ковпак Віталій Васильович, Ковпак Оксана Сергіївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Національний університет біоресурсів і природокористування України 
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Науковий твір "Проліферативна активність стовбурових клітин 
кісткового мозку котів у культурі залежно від культурального 
середовища"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У статті наведені результати досліджень щодо впливу складу 
культурального середовища на проліферативну активність 
стовбурових клітин кісткового мозку котів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  84429  
 

Дата реєстрації авторського права  15.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ковпак Віталій Васильович, Ковпак Оксана Сергіївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Національний університет біоресурсів і природокористування України 
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Науковий твір "Порівняння різних методів виділення стовбурових 
клітин з підшлункової залози щура"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У статті наведені результати порівняння різних методів дезагрегації 
підшлункової залози щура задля отримання первинної культури.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  84430  
 
Дата реєстрації авторського права  15.01.2019  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Автоматизована аналітично-комунікаційна 
система управління зверненнями громадян "ЕЛЕКТРОННИЙ 
КОНТАКТ-ЦЕНТР з розширенням"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  84431  
 

Дата реєстрації авторського права  15.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Аналітично-комунікаційна система 
"Контакт-центр, мобільний додаток"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  84432  
 

Дата реєстрації авторського права  15.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Черга на ремонт доріг"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  84433  
 

Дата реєстрації авторського права  15.01.2019  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Аналітично-комунікаційна система 
"Консультації з громадськістю"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  84434  
 

Дата реєстрації авторського права  15.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Толстопятова Інна Василівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Комп'ютерна програма "Аналітично-комунікаційна система "Черга на 

ремонт покрівель"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  84435  
 

Дата реєстрації авторського права  15.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Книга "600 уроков Любви... из дневника аутистки. Рождение Духовной 
арт-терапии"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Дана книга - щоденник духовного росту жінки від народження до 40 
років, мама сина та доньки, психолог, сексолог, художник, усвідомила 
причини аутизму на власному досвіді і створила метод Духовної арт-
терапії, щоб відновити зв'язок із собою, світом і допомогти дітям. Автор 
вважає, що гармонійний розвиток дитини починається з пізнання 
батьками самих себе.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  84436  
 

Дата реєстрації авторського права  15.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Sasha Esttone, Саша Есттон (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 "Legacy Ukraine"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Ця книга про внесок та спадщину  видатних людей з українським 
корінням. В ній містяться розповіді про сорок одну людину, яка 
залишила яскравий слід в таких сферах як інформаційні технології, 
кіно, живопис, дизайн, література, музика, спорт. Серед цих людей: 
найкасовіший режисер в історії кіно - Стівен Спілберг, легенда світової 
музики - Боб Ділан, один із засновників компанії Apple - Стів Возняк, і 
багато-багато інших людей.   
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  84437  
 

Дата реєстрації авторського права  15.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

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

Fander - це сервіс для персоналізованого підбору фільмів та серіалів у 
вигляді додатка. Сервіс рекомендує фільми, спираючись на оцінки 
користувача. Головна мета користувача - оцінювати фільми за 
допомогою свайпів. У додатку реалізована стрічка тематичних новин, 
пошук серіалів, список "Хочу подивитися", персональні рекомендації 
фільмів та серіалів, відстежування виходу нових серій, можливість 
підібрати фільм для перегляду з другом, а також Колесо Фортуни.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  84438  
 
Дата реєстрації авторського права  15.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бондаренко Володимир Юрійович  
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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 "Movie Expert"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Сервіс для підбору фільмів, що являє собою мобільний додаток. Сервіс 
рекомендує фільми, спираючись на оцінки користувача. Головна мета 
користувача - оцінювати фільми за допомогою свайпів. У додатку 
реалізовані тематичні колекції фільмів та серіалів, пошук фільмів та 
серіалів, список "Хочу подивитися", а також персональні рекомендації 
фільмів та серіалів. У налаштуваннях доступна статистика 
користувача за оцінками фільмів/серіалів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  84439  
 

Дата реєстрації авторського права  15.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Скрипка Олексій Павлович  
 
Повне ім'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 "Художній образ "ЄВА"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Художній образ створений для візуалізації штучного інтелекту 
(голосового робота) та задоволення естетичних потреб.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  84440  
 

Дата реєстрації авторського права  15.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Берназ Павло Васильович, Заєць Олександр Михайлович, Горбаньов 
Ігор Миколайович  

 
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)  Літературно-письмовий твір навчального характеру "Методичні 
рекомендації з протидії безконтактному способу розповсюдження 
психоактивних засобів"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Методика містить системний виклад навчального матеріалу та 
алгоритм вивчення основних теоретико-правових положень, що 
стосуються сутності найбільш небезпечних явищ та процесів. За 
світовим досвідом, визначити в повному обсязі збитки, які завдає це 
явище національним інтересам країни, неможливо, бо мова йде про 
руйнування фізичного і морального здоров'я нації, її генофонду, 
інтелектуального та економічного потенціалу суспільства, добробуту 
громадян, стабільності в державі.   
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  84441  
 

Дата реєстрації авторського права  15.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Берназ Павло Васильович, Заєць Олександр Михайлович, Горбаньов 
Ігор Миколайович  

 
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)  Літературно-письмовий твір навчального характеру "Методичні 
рекомендації з протидії незаконному масовому виробництву 
психоактивних речовин"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Методика містить системний виклад навчального матеріалу та 
алгоритм вивчення основних теоретико-правових положень, що 
стосуються сутності своєчасного виявлення і ліквідації підпільних 
нарколабораторій. При документуванні злочинів за ст. 313 КК України 
виникають певні проблеми, які пов'язані із: залученням фахівців 
різних напрямків, необхідністю проведення допиту підозрюваного з 
залученням спеціаліста-хіміка, необхідністю проведення комплексу 
хімічних, хіміко-технологічних експертиз тощо.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  84442  
 

Дата реєстрації авторського права  15.01.2019  
 
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 "Алгоритм вибору цінової моделі будівельного 
контракту"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Розроблено алгоритм вибору цінової моделі контракту на будівництво. 
Це важливо, оскільки ціна є одним з ключових параметрів контракту. 
Встановлено, що контрактними драйверами ціноутворення 
виступають початкова ціна, контроль, стимули, моральний ризик і 
фінальна ціна. Базовими вхідними компонентами алгоритму є матриця 
властивостей моделей ціни контракту і метрика питань з оцінювання 
пріоритетів по проекту.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  84443  
 

Дата реєстрації авторського права  15.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Терещенко Гліб Юрійович, Груздо Ірина Володимирівна, Кириченко 

Ірина 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 "Програмна система розпізнавання і 

відстеження заздалегідь позначених образів у відео"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Даний програмний продукт є програмою для розпізнавання і 
відстеження заздалегідь позначених образів у відео. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  84444  
 

Дата реєстрації авторського права  15.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бойчук Василина Ігорівна, Гнатюк Лілія 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)  Літературний письмовий твір з ілюстраціями "Вуличні місця для 

сидіння"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Опис конструкції, в основу якої покладений принцип роботи іграшки 
"неваляшка".  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  84445  
 

Дата реєстрації авторського права  15.01.2019  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Борисенко Діана Анатоліївна, Гнатюк Лілія 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)  Літературний письмовий твір з ілюстраціями "Модель вуличного 
вказівника-ліхтаря з сонячними батареями"  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Опис вуличного вказівника біонічної форми, оснащеного трьома 
світильниками.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  84446  
 

Дата реєстрації авторського права  15.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кравчук Галина Володимирівна, Хлюпін Олександр 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 "Експериментальний 
проект "Мобільна гідрологічна лабораторія"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Опис гідрологічної лабораторії, що являє собою науково-дослідну 
установу.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  84447  
 
Дата реєстрації авторського права  15.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Брошура "Ян Кляйн. Мартін Лютер: Тези, і більше нічого? (Видання 
мовою оригіналу з паралельним перекладом, коментарями, словником 
та ілюстративним матеріалом)" ("Ян Кляйн. Мартін Лютер: Тези, і 
більше нічого? Переклад А. І. Кретова")  
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Переклад книги, яка присвячена 500-річчю Лютеровської Реформації і 
є популярним викладенням основного  внеску Мартіна Лютера у 
переосмислення  християнства та видання Біблії. Паралельний текст, 
примітки, додаток у вигляді ілюстративного матеріалу та словник 
дозволяють вивчати німецьку мову та культуру студентам 
гуманітарних факультетів ВНЗ.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  84448  
 

Дата реєстрації авторського права  15.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кретов Андрій 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)  Брошура "Спецкурс  "Соціокультурні виміри творчості в архітектурі" 
(для студентів архітектурного факультету)"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Спецкурс призначений для студентів-архітекторів НАОМА, вміщує  
плани занять та літературу, список рефератів.  В ньому приділяється 
увага культурно-естетичним та  соціологічним аспектам архітектурної 
творчості.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  84449  
 
Дата реєстрації авторського права  15.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кретов Андрій 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)  Брошура "Навчальна програма дисципліни "Політична етика"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Навчальна програма призначена для студентів-гуманітаріїв, вміщує 
плани занять та літературу, список рефератів. В ньому приділяється 
увага взаємозв'язку етичних проблем політичної діяльності, які 
виникають у сучасному суспільстві і вимагають гуманізації політики 
на основі етичних цінностей.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  84450  
 

Дата реєстрації авторського права  15.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  дедуля Андрей (псевдонім), мамуля (псевдонім), бабуля Іра (псевдонім)  
 
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)  Брошура "Сонечкина Азбука"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Абетка для дівчини Соні, кожна літера якої супроводжується 
кольоровими фотографіями з її життя та малюнками. Вірші створені її 
дідусем Андрієм. Обкладинку прикрашає її портрет, зроблений іншим 
дідусем - Жорою. Кожна сторінка присвячена одній з літер (тільки Ы 
та Ъ - вміщені на одній сторінці).  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  84451  
 

Дата реєстрації авторського права  15.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Єва Бюксель (псевдонім)  
 
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 з ілюстраціями "Женская практика 
"Ладуница" ("Ладуница")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Методика покращення здоров'я, самопочуття, енергетики та 
самосвідомості жінок за допомогою комплексу фізичних, енергетичних 
та психологічних технік і вправ.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  84452  
 

Дата реєстрації авторського права  15.01.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Швидченко Олександр Володимирович, Сідько Роман Миколайович, 
Баркар Олександр Едуардович  

 

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 "iSellMore"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Комп'ютерна програма "iSellMore" для вирішення всього спектра 
завдань управління всіма рівнями польового персоналу в компаніях, 
що працюють в сегменті FMCG. Архітектура системи побудована на 
підставі "хмарного" сервера і мобільних пристроїв польових 
співробітників (Android, iOS). Система має мінімальні вимоги до 
мобільних пристроїв як з точки зору продуктивності, так і інтернет-
трафіку, реалізовано 100% автономне використання при відсутності 
зв'язку. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  84453  
 

Дата реєстрації авторського права  15.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дружинін Станіслав Владленович, Дружиніна Катерина 
Олександрівна, Райчук Марина Іванівна  

 
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 интеллектуального и физического развития детей и 
подростков с углубленным изучением иностранных языков - "Клуб 
лидерства", сети международных интерактивных лагерей "SUNNY 
CAMP" ("Актуальность программы "Клуб лидерства")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  84454  
 
Дата реєстрації авторського права  15.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Качалов Володимир 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 "Мой сон"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  84455  
 

Дата реєстрації авторського права  15.01.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сторожева Наталія Григорівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Прогулянки Одесою. Walks in Odessa. 
Прогулки по Одессе"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
 

Анотація   
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  84456  
 

Дата реєстрації авторського права  15.01.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Коцюба Ірина Григорівна, Єльнікова Тетяна Олександрівна, Шлапак 
Володимир Олександрович  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Житомирський державний технологічний університет 
 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчальний посібник "Екологічна експертиза"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Коцюба І. І. Екологічна експертиза [Текст] : 
навчальний посібник / І. Г. Коцюба, Т. О. Єльнікова, В. О. Шлапак. - 
Житомир : Вид. О. О. Євенок, 2018. - 244 с. 

 

Анотація   
Предметом вивчення курсу є один з інформаційних методів управління 
природокористуванням і охороною навколишнього природного 
середовища ("екологічного менеджменту"), що належить до сфери 
громадських відносин екологічного характеру, що є одночасно 
способом вивчення і прогнозування змін стану навколишнього 
середовища і здоров'я населення.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  84457  
 

Дата реєстрації авторського права  15.01.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Астахов Микола 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 "Nowadays"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  84458  
 

Дата реєстрації авторського права  15.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Астахов Микола 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)  Музичний твір без тексту "Remember Me", для соло сопрано та 
мішаного хору "а капела" (acappella)" ("Remember Me")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  84459  
 

Дата реєстрації авторського права  15.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Токарєва Тетяна 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)  Навчально-методичний посібник "DEUTSCHUNTERRICHT AUF 
DEUTSCH"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
 

Анотація   
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  84460  
 

Дата реєстрації авторського права  15.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Навчально-методичний посібник "Термінологічний словник для 
студентів 3 та 4 курсу спеціальності "Мова і література (німецька)"   

 



Авторське право і суміжні права. Офіційний бюлетень № 52, 2019 
 

180 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  84461  
 

Дата реєстрації авторського права  15.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Навчально-методичний посібник "Навчально-методичний посібник з 
аналізу художніх ліричних творів"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  84462  
 

Дата реєстрації авторського права  15.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Спектор Ольга Михайлівна, Єнжеєвська Людмила Мячеславівна, 
Москалик Ельвіна Анатоліївна, Хайленко Анна Олександрівна  

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

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

твору (творів)  Методичний посібник "Гуманне та відповідальне ставлення до 
тварин"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: О. М. Спектор. Гуманне та відповідальне ставлення 
до тварин: методичний посібник / О. М. Спектор, Л. М. Єнжеєвська, Е. 
А. Москалик, А. О. Хайленко. - К. : ТОВ "ЦП "Компринт", 2018. - 88 с. 

 
Анотація   

Посібник включає тематичні завдання та виховні заходи для учнів 1-11 
(12) класів про гуманне та відповідальне ставлення до тварин. Кожен 
захід супроводжується мультимедійною презентацією. Посібник стане у 
пригоді освітянам, соціальним педагогам, психологам, які організують 
просвітницько-профілактичну роботу зі школярами.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  84463  
 

Дата реєстрації авторського права  15.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Монографія "Процессы номинации локативных артефактов в русском 
и украинском языках"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Бойко Л. М. Процессы номинации локальных 
артефактов в русском и украинском языках : Монография. - Херсон: 
Айлант, 2003. - 124 с. 

 
Анотація   

У монографії досліджуються структурно-семантичні, сема-
ономасіологічні особливості однослівних та розчленованих 
найменувань локальних артефактів російської та української мов, 
аналізуються особливості словотворчої, семантичної та синтаксичної 
номінації локальних артефактів, визначається специфіка 
функціонування досліджуваних одиниць у сучасних російській та 
українській мовах.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  84464  
 

Дата реєстрації авторського права  15.01.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бойко Любов Михайлівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Методичні вказівки для самостійної роботи студентів 
при вивченні дисципліни "Іноземна мова" (кредитно-модульна 
система організації навчального процесу)"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Бойко Л. М. Методичні вказівки для самостійної 
роботи студентів при вивченні дисципліни "Іноземна мова" (кредитно-
модульна система організації навчального процесу). - Миколаїв: НУК, 
2006. - 40 с. 

 
Анотація   

Методичні вказівки містять відомості про склад, обсяг, терміни 
виконання змістових модулів та комплексну оцінку знань з дисципліни 
"Іноземна мова", про зміст, форму та розподіл часу самостійної роботи 
студентів з даної дисципліни, програму дисципліни. Подаються 
приклади завдань для самостійного вивчення навчального 
програмного матеріалу, також наводиться орієнтована тематика 
індивідуальних завдань та критерії оцінювання знань студентів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  84465  
 

Дата реєстрації авторського права  15.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бойко Любов Михайлівна, Мунтян Тетяна Віталіївна  
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Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Навчальний посібник "English for Information Technology". 
Навчальний посібник для самостійної роботи студентів спеціальності 
"Інженерія програмного забезпечення"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Бойко Л. М., Мунтян Т. В. "English for Information 
Technology". Навчальний посібник для самостійної роботи студентів 
спеціальності "Інженерія програмного забезпечення". - Херсон: 
ПП Вишемирський В. С., 2017. - 144 с. 

 
Анотація   

Посібник містить англомовні автентичні тексти професійного 
спрямування та завдання до них, глосарій до тем, завдання для 
самоконтролю. Призначений для студентів комп'ютерних 
спеціальностей вищих навчальних закладів та усіх, хто цікавиться 
питаннями інформаційних технологій та комп'ютерної техніки і вивчає 
англійську мову з цього фаху.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  84466  
 

Дата реєстрації авторського права  15.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Літературний твір науково-практичного характеру "Авторская 
технология Atlasspine"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Літературний твір науково-практичного характеру "Авторська 
технологія Atlasspine".  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  84467  
 

Дата реєстрації авторського права  15.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Телегін Ігор Євгенович (Тєлєгін Ігор 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)  Короткометражний фільм "Star"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  84468  
 

Дата реєстрації авторського права  15.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Телегін Ігор Євгенович (Тєлєгін Ігор 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 "Шок для Сталина"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  84469  
 

Дата реєстрації авторського права  15.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Леонтович Костянтин Костянтинович (Kostya Leontovich)  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Музична збірка "Метанойя"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Збірка "Метанойя" - це музика до кінофільму, яка включає в себе 
чотирнадцять оригінальних інструментальних композицій, автором 
яких є Леонтович Костянтин Костянтинович.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  84470  
 

Дата реєстрації авторського права  15.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Леонтович Костянтин Костянтинович (Kostya Leontovich)  
 
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 "One Way"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Збірка "One Way" - це музика до кінофільму, яка містить двадцять 
оригінальних інструментальних композицій, автором якої є Леонтович 
Костянтин Костянтинович.  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  84471  
 

Дата реєстрації авторського права  15.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Сервіс фіксації цифрових даних ДатаФріз - 
dataFreeze"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Сервіс фіксації цифрових даних - dataFreeze призначений для надання 
послуг із забезпечення гарантії факту існування певної цифрової 
інформації в конкретний момент часу шляхом фіксування її 
фактичного стану в конкретний момент часу та унеможливлення його 
зміни в подальшому.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  84472  
 

Дата реєстрації авторського права  15.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Широчкін Валентин Серафимович  
 
Повне ім'я або 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 "Соціальний проект "Народна Україна"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Літературний твір "Соціальний проект "Народна Україна" є 
соціальним проектом, призначеним для реалізації спеціально 
заснованою для цієї мети громадською організацією.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  84473  
 

Дата реєстрації авторського права  15.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Науковий твір "Сутність та складові потенціалу енергозбереження 
промислового підприємства в умовах трансформації економік"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Кітченко О. М. Сутність та складові потенціалу 
енергозбереження промислового підприємства в умовах трансформації 
економік // Економіка та управління підприємствами. - 2012. - № 2 
(128). - С. 136-143. 

 
Анотація   

Проведений аналіз теоретико-методологічних і практичних проблем 
раціонального використання енергетичних ресурсів на промисловому 
підприємстві, запропоновано авторське визначення сутності та 
складових потенціалу енергозбереження промислового підприємства.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  84474  
 

Дата реєстрації авторського права  15.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Літературний письмовий твір "Використання теорії особистості 
екрального аналізу при створенні психологічного портрету для 
консультативного висновку незалежного спеціаліста для слідства та 
суду"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

До першої збірки автора увійшли 22 вірщі ліричної, соціальної та 
автобіаграфічної спрямованості.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  84475  
 

Дата реєстрації авторського права  15.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Данилець Євген Валентинович, Райко Галина Олександрівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Підручник "Теорія алгоритмів та програмування"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Підручник орієнтований на вивчення основ теорії алгоритмів, а також 
сучасної об'єктно-орієнтованої мови програмування "С#", освоєння 
програмування на цій мові та отримання навичок рішення задач з 
використанням сучасних програмних засобів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  84476  
 
Дата реєстрації авторського права  15.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Райко Галина Олександрівна, Данилець Євген Валентинович, Гапонов 
Віталій Олегович  

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

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

твору (творів)  Стаття "Применение статистических методов для решения задач 
прогнозирования в системе управления регионом"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

В статті розглядається застосування статистичних методів 
короткострокового прогнозування в системі підтримки прийняття 
рішень при управлінні регіоном на основі багатокритеріального 
оцінювання альтернатив вибору.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  84477  
 

Дата реєстрації авторського права  15.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Райко Галина Олександрівна, Данилець Євген Валентинович, Гапонов 
Віталій Олегович  

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

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

твору (творів)  Стаття "Модель оптимального распределения множества задач 
проекта"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

В статті пропонується опис математичної моделі розподілу множини 
задач окремого проекту, що входить до складу програми, визначення 
оптимальної послідовності завдань, що забезпечують виконання всіх 
обмежень на встановлювані терміни їх виконання.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  84478  
 

Дата реєстрації авторського права  15.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Райко Галина Олександрівна, Данилець Євген Валентинович, Гапонов 
Віталій Олегович  

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

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

твору (творів)  Стаття "Застосування методів статистичного аналізу для дослідження 
фінансової безпеки підприємства"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

В статті висвітлено основні аспекти управління фінансовою безпекою 
підприємства, розглянута характеристика критеріїв та індикаторів, 
сутність інформаційної моделі фінансової безпеки підприємства.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  84479  
 

Дата реєстрації авторського права  15.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Данилець Євген Валентинович, Райко Галина Олександрівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Навчальний посібник "Візуальне програмування мовою С# для 
економістів"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

В посібнику міститься матеріал для опанування сучасних методів 
обробки інформації за допомогою  ".NET" технологій, а саме за 
допомогою потужньої об'єктно-орієнтованої мови програмування "С#" 
та технології роботи з базами даних "ADO.NET".  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  84480  
 

Дата реєстрації авторського права  15.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Смоляр Віра Василівна, Оводенко Тамара Сергіївна, Кризська Юлія 
Михайлівна, Покшевницька Тетяна Василівна, Матухно Олена 
Вікторівна, Клімова Ірина Олександрівна  

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

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

твору (творів)  Літературно-письмовий твір наукового характеру "Оцінка можливого 
впливу планованої діяльності на довкілля при розробці родовищ 
нерудних корисних копалин відкритим способом"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У творі представлена узагальнена характеристика та оцінка можливих 
впливів на навколишнє середовище при розробці родовищ нерудних 
корисних копалин відкритим способом.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  84481  
 

Дата реєстрації авторського права  15.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Теряєв Віталій 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 "Принцип побічного вимірювання координат 
електроприводу"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  84482  
 

Дата реєстрації авторського права  15.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Савицька Наталія Леонідівна, Мелушова Ірина Юріївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Науковий твір "Методичні рекомендації з управління 
результативністю маркетингу на засадах сталого розвитку 
підприємств"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Методичні рекомендації містять науково-методичний підхід до 
управління результативністю маркетингу, який дозволяє 
впорядкувати управлінські процеси щодо його реалізації на засадах 
сталого розвитку підприємств.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  84483  
 
Дата реєстрації авторського права  15.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дем'янюк Марія Борисівна  
 
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 "Кленова пісня"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Дем'янюк М. Б. Кленова пісня : літературно-художнє 

видання / М. Б. Дем'янюк. - Хмельницький : ПП Цюпак А. А., 
2010. - 88 с. 

 
Анотація   

Поетична збірка включає ліричні поезії, наповнені філософськими 
роздумами, різнобарвною палітрою почуттів. Для широкого кола 
читачів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  84484  
 

Дата реєстрації авторського права  15.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Раєвнєва Олена Валентинівна, 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)  Твір "Моделі університетської автономії закладів вищої освіти"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У творі проведено дослідження існюючих моделей університетської 
автономії закладів вищої освіти та зазначено, що моделі 
університетської освіти характеризують розвиток інституціональної 
автономії закладів вищої освіти  та здійснюють вплив на систему 
управління інституціональною автономією конкретного ЗВО як 
флутруація зовнішнього середовища.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  84485  
 

Дата реєстрації авторського права  15.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дубяга Світлана Миколаївна, Клевцова Наталія Вікторівна  
 
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 творів "Авторські казки до уроків літературного читання (1-4 
класи)"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  84486  
 

Дата реєстрації авторського права  15.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Пісня "IF YOU WANT"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Якщо  ти хочеш втекти, то тікай, але потім буде за що помолитися і що 
заплатити.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  84487  
 

Дата реєстрації авторського права  15.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Літературний твір навчального характеру "Методичні рекомендації до 
вправ для заняття йогою "Последовательность YOGAhot Light"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Даний збірник вправ - це методичні рекомендації, своєрідний посібник 
для продуктивного заняття йогою в послідовному режимі Light.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  84488  
 

Дата реєстрації авторського права  15.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Літературний твір навчального характеру "Методичні рекомендації до 
вправ для заняття йогою "Последовательность YOGAhot Intensive" 90 
мин"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Даний збірник вправ - це методичні рекомендації, своєрідний посібник 
для продуктивного заняття йогою в послідовному режимі YH Intensive. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  84489  
 

Дата реєстрації авторського права  15.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Літературний твір навчального характеру "Методичні рекомендації до 
вправ для заняття йогою "Последовательность YOGAhot 35" 75 мин"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Даний збірник вправ - це методичні рекомендації, своєрідний посібник 
для продуктивного заняття йогою в послідовному режимі YH 35.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  84490  
 

Дата реєстрації авторського права  15.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Літературний твір навчального характеру "Методичні рекомендації до 
вправ для заняття йогою "Последовательность YOGAhot 30" 75 мин"  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Даний збірник вправ - це методичні рекомендації, своєрідний посібник 
для продуктивного заняття йогою в послідовному режимі YH 30.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  84491  
 

Дата реєстрації авторського права  15.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Пасічняк Лілія 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)  Методичні рекомендації до дисципліни "Оркестрове диригування" для 
студентів вищих музичних навчальних закладів III-IV рівнів 
акредитації напряму підготовки "Музичне мистецтво" (спеціалізацій 
"Народні інструменти", "Музичний фольклор") ОКР "бакалавр"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Пасічняк Л. М. Робота деригента над музичним 
твором: Методичні рекомендації до дисципліни "Оркестрове 
диригування" для студентів вищих музичних навчальних закладів III-
IV рівнів акредитації напряму підготовки "Музичне мистецтво". - 
Івано-Франківськ: Нова Зоря, 2012. - 72 с. 

 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  84492  
 

Дата реєстрації авторського права  15.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Літературний твір "Етноінструментознавство. Робоча навчальна 
програма та методичні рекомендації до дисципліни 
"Етноінструментознавство" для студентів вищих музичних 
навчальних закладів III-IV рівнів акредитації напряму підготовки 
"Музичне мистецтво" (спеціалізації "Музичний фольклор") ОКР 
"бакалавр"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  84493  
 

Дата реєстрації авторського права  15.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Літературний твір наукового характеру "Граф-логічна структура за 
новелою М. М. Коцюбинського "Інтермеццо": художня рецепція 
мотивів втечі-повернення у буковинському дискурсі початку XX 
століття"  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  84494  
 

Дата реєстрації авторського права  15.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Літературний твір наукового характеру "Варіант інтегрованого 
дослідження ризику емоційної дисфункції в стресі на матеріали 
клінічного узгодження конфлікт-індукованих змін особистості та 
поведінки в стадії дистресу, інших невротичних змінах, при депресії 
шляхом наукового та художньо-клінічного аналізу"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  84495  
 

Дата реєстрації авторського права  15.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Літературний твір наукового характеру "Едипальний контекст 
роздвоєності героїні "Жіночого літопису" Марії Матіос"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  84496  
 

Дата реєстрації авторського права  15.01.2019  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кузніченко Сергій Олександрович, Заєць Олександр Михайлович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Літературно-письмовий твір навчального характеру "Методика 
вивчення навчального курсу "Адміністративне право України"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Методика містить системний виклад навчального матеріалу та 
алгоритм вивчення основних теоретико-правових положень, що 
стосуються сутності і принципів державного управління. 
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  84497  
 

Дата реєстрації авторського права  16.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Монографія "Процесуально-правові засади участі іноземних громадян 
у кримінальному судочинстві України"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Калганова О. А. Процесуально-правові засади участі 
іноземних громадян у кримінальному судочинстві України: 
монографія. - Ірпінь: Національний університет ДПС України, 2009. - 
154 с. 

 
Анотація   

Розкрито загальні положення про участь іноземних громадян у 
кримінальному судочинстві України.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  84498  
 

Дата реєстрації авторського права  16.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Атрощенко Оксана Олегівна  
 
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)  Комплект ескізів "Персонаж "Любчик" для аудіовізуального твору 
(серіалу) "Домовой" ("Ескізи персонажа "Любчик")  
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Ескізи персонажа, який втілює в собі образ домовика для серіалу під 
умовною назвою "Домовой".  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  84499  
 

Дата реєстрації авторського права  16.01.2019  
 
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 "Ніч Пригод"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Новорічна романтична комедія про неймовірні пригоди у святкову ніч. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  84500  
 

Дата реєстрації авторського права  16.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ходякова Галина 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 "Технологія навчання майбутніх учителів математики та 
інформатики проектуванню педагогічних програмних засобів"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Ходякова Г. В. Технологія навчання майбутніх 

учителів математики та інформатики проектуванню педагогічних 
програмних засобів // Освітні технології у школі та вузі. - 1999. - С. 160-
163. 

 
Анотація   

Описуються можливості нових інформаційних технологій навчання у 
процесі вивчення шкільних дисциплін та технологія підготовки 
майбутніх вчителів математики та інформатики до їх використання.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  84501  
 

Дата реєстрації авторського права  16.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ходякова Галина 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 "Створення педагогічних програмних засобів інформаційно-
комунікаційних технологій навчання"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Ходякова Г. В. Створення педагогічних програмних 
засобів інформаційно-комунікаційних технологій навчання // 
Педагогічна освіта як умова сталого розвитку суспільства: 
технологічний аспект. - 2012 - Т. 1. - Випуск 1.38. - С. 102-105. 

 
Анотація   

У статті ведеться пошук можливостей реалізації вимог Державної 
програми "Інформаційні та комунікаційні технології в світі і науці", а 
саме удосконалення науково-методичного забезпечення навчально-
виховного процесу, створення електронних підручників та бібліотек 
вищих навчальних закладів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  84502  
 

Дата реєстрації авторського права  16.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ченаш Микола Леонідович  
 
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)  Літературний письмовий твір "Пригоди маленької вишеньки"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Пропонується казка для дітей віком 7-10 років про пригоди маленької 
вишеньки, котра впавши з мами-вишні (дерева) пустилась у світ 
шукати собі кращу долю ніж ту, котру їй пропонували - бути закритою 
в банках на компот.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  84503  
 
Дата реєстрації авторського права  16.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Міщанчук Олена Степанівна  
 
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)  Збірка віршів "Колокольчик заводной"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  84504  
 

Дата реєстрації авторського права  16.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Смаль 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)  Художньо-графічний твір "Ескіз "ВІКТОРІЯ" (варіанти)" для 
розробки знака для товарів та послуг"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Ескіз представлений словом "Вікторія" у варіантах написання 
латинню та зображувальною частиною.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  84505  
 
Дата реєстрації авторського права  16.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мороз Андрій Вікторович, Стрелюк Олексій 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 "Дитяча гірка" для розробки промислового зразка"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  84506  
 
Дата реєстрації авторського права  16.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Каськова Людмила Федорівна, Артем'єв Андрій Владиславович, 
Поліський Михайло Валентинович, Моргун Наталія Анатоліївна  

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

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

твору (творів)  Науковий твір "Основні морфометричні ознаки третіх молярів (зубів 
мудрості), призначені для визначення статі на палеоантропологічному 
матеріалі"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У стоматологічній та одонтологічній наукових практиках зростає 
необхідність вивчення палеопатології зубів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  84507  
 
Дата реєстрації авторського права  16.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Літературний письмовий твір "Масляна на Андріївському узвозі"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  84508  
 

Дата реєстрації авторського права  16.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Літературний твір "Недописанная книга"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  84509  
 

Дата реєстрації авторського права  16.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Літературний письмовий твір наукового характеру "Художня 
рефлексія і жанрово-стильова специфіка української діаспорної 
мемуарної прози (ХХ - початок ХХІ століття)"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Джигун Л. М. Художня рефлексія і жанрово-стильова 

специфіка української діаспорної мемуарної прози (ХХ - початок ХХІ 
століття): монографія / наук. ред. В. П. Мацько. Хмельницький: ФОП 
Цюпак А. А., 2018. - 360 с. 

 
Анотація   

У роботі досліджується основа художньої рефлексії і жанрово-стильової 
своєрідності мемуарної прози письменників української діаспори ХХ - 
початку ХХІ століття.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  84510  
 
Дата реєстрації авторського права  16.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  "Комп'ютерна програма перевірочного розрахунку трифазних 
асинхронних двигунів"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма дозволяє обчислювати величини кратностей пускового 
струму, пускового, мінімального і максимального моментів, а також 
коефіцієнт корисної дії, коефіцієнт потужності, струм, ковзання і 
втрати в номінальному режимі.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  84511  
 
Дата реєстрації авторського права  18.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Чернишов Павло Сергійович, Євчинець Вадим 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 "kukhlyk - ефективність!"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Опис кухлика. Даний прилад "kukhlyk" завнішнім виглядом нагадує 
лійку для поливу квітів, відмінністю якої є можливість отримання 
підігріву води у даній ємності, що поєднує у собі часткову функцію 
електрочайника.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  84512  
 
Дата реєстрації авторського права  18.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Стаття "Актуальні проблеми формування ціннісних орієнтацій 
особистості у науковій спадщині В. О. Сухомлинського"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Вдовиченко Р. П. Актуальні питання формування 

ціннісних орієнтацій особистості у науковій спадщині В. О. 
Сухомлинського // Науковий вісник Миколаївського національного 
університету ім. В. О. Сухомлинського. - 2018. - №2 (61). - С. 351-355. 

 
 
Анотація   

У статті в контексті педагогічної спадщини Василя Сухомлинського 
проаналізовано актуальні проблеми формування ціннісних орієнтацій 
особистості, акцентовано увагу на ідеях школи нового покоління.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  84513  
 
Дата реєстрації авторського права  18.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Стаття "Педагогічні умови формування ціннісних орієнтацій 
студентської молоді"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Вдовиченко Р. П. Педагогічні умови формування 

ціннісних орієнтацій студентської молоді // Збірник наукових праць. 
Педагогічні науки. - 2017. - № LXXX. - С. 82-86.  

 
Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  84514  
 

Дата реєстрації авторського права  18.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Стаття "Теоретичні аспекти  проблеми формування системи ціннісних 
орієнтацій студентської молоді"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Вдовиченко Р. П. Теоретичні аспекти  проблеми 
формування системи ціннісних орієнтацій студентської молоді // 
Науковий вісник Миколаївського національного університету 
ім. В. О. Сухомлинського. - 2017. - №4 (59). - С. 152-129. 

 
Анотація   

У статті визначено й охарактеризовано сутність поняття "ціннісні 
орієнтації". Встановлено, що цінністі орієнтації займають важливе 
місце у структурі особистості, відображають рівень її розвитку. 
З'ясовано, що соціально-педагогічна діяльність є важливим ресурсом 
формування системи ціннісних орієнтацій студентської молоді в 
умовах сучасності і вимагає постійної корекції змісту, способів і засобів 
ціннісних орієнтирів патріотичного зорієнтованого молодого 
покоління.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  84515  
 

Дата реєстрації авторського права  18.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Літературний твір наукового характеру "Основні тенденції та 
перспективи банківського інвестиційного кредитування на сучасному 
етапі розвитку економіки України (2015-2017 рр.)"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Проведено дослідження сучасного стану і динаміки розвитку 
інвестиційного кредитування банків України в 2015-2017 рр., виявлено 
проблеми та перспективи розвитку банківського інвестиційного 
кредитування в Україні.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  84516  
 

Дата реєстрації авторського права  18.01.2019  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кашкаров Сергій Михайлович  
 
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 "Неизвестное 
изобретение Леонардо да Винчи"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Описане вирішення задачі про Квадратуру круга за допомогою 
невідомого винаходу Леонардо Да Вінчі через 500 років після його створення. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  84517  
 

Дата реєстрації авторського права  18.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Пивовар 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)  Стаття "Фінансові правовідносини в сфері функціонування державних 
позабюджетних соціальних фондів: поняття та ознаки"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Пивовар І. В. Фінансові правовідносини в сфері 
функціонування державних позабюджетних соціальних фондів: 
поняття та ознаки // Вісник пенітенціарної асоціації України. - 2017. - 
№ 1. - С. 97-105. 

 
Анотація   

Узагальнено загальноправові та фінансово-правові доктринальні 
підходи, за результатами чого встановлено комплекс сутнісних ознак 
фінансово-правових відносин в сфері функціонування державних 
позабюджетних соціальних фондів. Запропоновано визначення поняття 
даного виду правовідносин.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  84518  
 

Дата реєстрації авторського права  18.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Пивовар Юрій 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)  Стаття "Legal nature of the tax credit in the mechanism of value added tax 
administration"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Pyvovar Y. I. Legal nature of the tax credit in the 
mechanism of value added tax administration // Міжнародний науковий 
журнал "Інтернаука". - 2017. - № 2 (24). - С. 153-155.  

 
Анотація   

Обґрунтовується, що за сутністю й призначенням податковий кредит 
відповідає такому економіко-правовому інструменту як податкова 
пільга, зокрема її різновиду - податкова знижка, а з позиції теорії 
повноважень - належить до узгоджувальних суб'єктивних податкових 
прав.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  84519  
 

Дата реєстрації авторського права  18.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Пивовар Ірина Вікторівна, Нгуен Суан Бьєн, Нгуен Суан Лє Кіонг  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Стаття "Legal and Organisational Specifics of Executive Authority Law-
making Planning Abroad (the Case Study of the Socialist Republic of 
Vietnam)"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Pyvovar I. V., Nguyen Xuan Bien, Nguyen Xuan Le 
Cuong Legal and Organisational Specifics of Executive Authority Law-
making Planning Abroad (the Case Study of the Socialist Republic of 
Vietnam) // Юридичний вісник "Повітряне і космічне право". - 2016. - 
№ 4 (41). - С. 66-71. 

 
Анотація   

Проаналізовано правові та організаційні особливості планування 
законотворчої діяльності органів виконавчої влади за кордоном (на 
прикладі Соціалістичної Республіки В'єтнам).  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  84520  
 

Дата реєстрації авторського права  18.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Буряковська Олена Олександрівна, Ісаєва Ганна 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 "Особенности нарушений сна у пациентов с 
сочетанным течением гипертонической болезни и сахарного диабета 2 
типа"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 

Анотація   
Наведено дослідження тривалості і якості сну у пацієнтів з поєднаним 
перебігом гіпертонічної хвороби та цукрового діабету 2 типу. Фактори 
ризику порушень сну оцінювали за допомогою опитувальника.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  84521  
 

Дата реєстрації авторського права  18.01.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Пивовар Ірина Вікторівна, Пивовар Юрій Ігорович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Стаття "Правові форми захисту фінансових суб'єктивних прав у сфері 
державного соціального страхування засуджених осіб: нормативно-
правовий аналіз"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Пивовар І. В., Пивовар Ю. І. Правові форми захисту 
фінансових суб'єктивних прав у сфері державного соціального 
страхування засуджених осіб: нормативно-правовий аналіз // 
Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". - 2018. - № 3 (8). - С. 48-
56. 

 
Анотація   

Визначено правові форми захисту суб'єктивних фінансових прав у 
сфері загальнообов'язкового державного соціального страхування 
ув'язнених осіб, а також розроблені пропозиції з удосконалення такої 
регламентації.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  84522  
 

Дата реєстрації авторського права  18.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Євсеєва Тетяна Миколаївна, Євсеєва Єлизавета 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)  Літературний письмовий твір з ілюстраціями "Шедеври півдня 
України - кам'яні вишиванки Нової Каховки"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Вивчення і забезпечення спадщини художника Григорія Довженка у 
Новій Каховці - "Кам'яних вишиванок". Популяризація (видання 
буклетів, брошур, проведення лекцій, вистав, екскурсій по "Кам'яних 
вишиванках"). Наукові дослідження паспортизація, каталогізація 
"Кам'яних вишиванок".  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  84523  
 
Дата реєстрації авторського права  18.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сергеєв-Горчинський Олексій Олександрович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Науковий твір "Введення в системи баз даних"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Реляційні системи управління базами даних, документні бази даних з 
відкритим вихідним кодом, графові бази даних, бази даних ключ-
значення, стовпцеві системи баз даних, випадки, коли рекомендовано 
використовувати, підсумки, теоретичні та практичні завдання.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  84524  
 

Дата реєстрації авторського права  18.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Papa's Old Speaker (псевдонім), Papa's Old Speaker (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 "Don't Stop There"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  84525  
 
Дата реєстрації авторського права  18.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Нікіфорчук 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)  Навчальний посібник "З курсу "Практична граматика" Неособові 
форми дієслова"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Посібник призначений для розвитку граматичних навичок студентів 
бакалаврів спеціальностей "Філологія. Мова і література (англійська)" 
та "Середня освіта (англійська мова і література)".  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  84526  
 
Дата реєстрації авторського права  18.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів 
"Фізичне виховання студентів в спеціальних медичних групах"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У навчальному посібнику запропоновано теоретичні аспекти фізичного 
виховання студентів вищих навчальних закладів, що за станом 
здоров'я зараховані до спеціальних медичних груп.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  84527  
 

Дата реєстрації авторського права  18.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Музична композиція "Tokyo Dreams"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  84528  
 

Дата реєстрації авторського права  18.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Музичний твір з текстом "Red & Black Colours"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  84529  
 

Дата реєстрації авторського права  18.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Papa's Old Speaker (псевдонім), Papa's Old Speaker (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 "Дівчина з Каталонії"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  84530  
 

Дата реєстрації авторського права  18.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гарага Альона 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 "Зарубіжний досвід інвестування у сфері туризму та 
можливості його застосування"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Гарага А. В. Зарубіжний досвід інвестування у сфері 
туризму та можливості його застосування // Економічний вісник 
університету. - 2018. - № 37/2. - С. 238-242. 

 
 
Анотація   

Предметом дослідження є інвестиційна політика високорозвинених 
країн світу та можливості її адаптації до вітчизняної сфери туризму.  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  84531  
 

Дата реєстрації авторського права  18.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Петренко Володимир Андрійович, Марченко Оксана Анатоліївна, 
Біляєв Сергій Сергійович, Ніколаєвич Олександра Вікторівна,  
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                                                           Грибова Діана Вікторівна, Верховод Ірина Сергіївна, Дядечко Світлана 
Юхимівна, Данилова Олена Анатоліївна, Лебедєва Олена Анатоліївна, 
Щебликіна Зоя Вікторівна, Гурбик Юрій Юрійович, Курган Поліна 
Олександрівна, Сальнікова 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)  Навчально-наукове видання "Економіка та менеджмент підприємств 
за видами діяльності"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Економіка та менеджмент підприємств за видами 
діяльності / (Петренко В. А., Марченко О. А., Біляєв С. С. та ін.) під. 
ред. В. А. Петренко. - Мелітополь: Видавничо-поліграфічний центр 
"Люкс", 2018. - 172 с. 

 
Анотація   

В навчально-науковому виданні наведено результати емпіричного 
аналізу відмінностей показників господарської діяльності підприємств 
з різною інноваційною діяльністю.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  84532  
 

Дата реєстрації авторського права  18.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Великочий Володимир Степанович, Ковальська Леся 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)  Проект "Туристичний розвиток території Дністерського каньйону 
(Дністерський каньйон-центр дельта- та парапланеризму в Україні)"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Проект передбачає аналіз, оцінку туристичних ресурсів Дністерського 
каньйону, оцінку метеоумов щодо розвитку дельта- та парапланеризму 
у межах населених пунктів сс. Одаї та Ісаки, розробка та облаштування 
дельтадромів, встановлення оглядових майданчиків, стендів, збірно-
розбірних малих архітектурних форм - столи, лавки, альтанки.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  84533  
 
Дата реєстрації авторського права  18.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Наукова стаття "Аналіз навчально-методичного забезпечення для 
фахівців сфери туризму у країнах ЄС"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Гарага А. В. Аналіз навчально-методичного 
забезпечення для фахівців сфери туризму у країнах ЄС // Науковий 
журнал "Молодий вчений". - 2018. - № 4 (56). - С. 272-275. 

 

Анотація   
У статті розкрито особливості підготовки фахівців сфери туризму у 
країнах ЄС.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  84534  
 

Дата реєстрації авторського права  18.01.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гарага Альона 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 "Modern trends of tourism professionals'' preparing in 
EU countries"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Alona Haraha. Modern trends of tourism professionals'' 
preparing in EU countries // Професійна освіта: методологія, теорія та 
технології. - 2018. - № 7. - С. 75-87. 

 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  84535  
 

Дата реєстрації авторського права  18.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кириченко Ірина Віталіївна , Терещенко Гліб Юрійович, Шубін Ігор 
Юрійович  

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

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

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Програмна система візуалізації алгоритмів 
адаптивного навчання - Courses"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Даний програмний продукт є програмою візуалізації алгоритмів 
адаптивного навчання - Courses, яка являє собою web-додаток і працює 
в мережі Internet.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  84536  
 
Дата реєстрації авторського права  18.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кириченко Ірина Віталіївна , Терещенко Гліб Юрійович, Шубін Ігор 
Юрійович  

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

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

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Програмна система візуалізації роботи 
алгоритму адаптивної навігації"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Даний програмний продукт є програмою візуалізації етапів роботи 
алгоритму адаптивної навігації приховування посилань (GRAF) для 
конкретного набору параметрів користувача та з заданою кількістю 
вузлів та зв'язків між ними, що візуально показує карту навчальної 
системи, яка  надається учням.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  84537  
 
Дата реєстрації авторського права  18.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кучеренко Діна Григорівна, Мартинюк Олена Віталіївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Монографія "Стратегії розвитку освітніх систем країн світу"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Кучеренко Д. Г., Мартинюк О. В. Стратегії розвитку 

освітніх систем країн світу: Монографія. - К. : ІПК ДСЗУ, 2011. - 312 с. 
 
Анотація   

В монографії проаналізовані сучасні тенденції розвитку освітніх систем 
в різних групах країн - в країнах з високими доходами, в країнах з 
середнім рівнем доходів та в країнах з низьким рівнем доходів на душу 
населення.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  84538  
 
Дата реєстрації авторського права  18.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Навчальний посібник "Менеджмент: курс лекцій"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Кучеренко Д. Г. Менеджмент: курс лекцій. - К. : ІПК 

ДСЗУ, 2009. - 212 с. 
 
Анотація   

Навчальний посібник "Менеджмент: курс лекцій" розроблено 
відповідно до програми навчальної дисципліни "Менеджмент".  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  84539  
 
Дата реєстрації авторського права  18.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Маландій Даніїл Михайлович, Смоляр Юрій Юрійович, Головко Олег 
Олександрович  

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

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

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Електронні торги та документообіг. Інтернет-
магазин. 3.0"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Комп'ютерна програма "Електронні торги та документообіг. Інтернет-
магазин. 3.0" - інтернет-магазин, система управління, складського 
обліку та документального супроводу торгових та маркетингових 
процесів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  84540  
 

Дата реєстрації авторського права  18.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Михайличенко Наталя Миколаївна, Нечволода Людмила 
Володимирівна, Білих Наталія Валер'ївна, Єрмакова Світлана 
Олександрівна, Мірошниченко Олексій Олександрович, Водоп'янова 
Ганна Олександрівна, Рейтеровський Сергій 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 "Презентація інноваційного IT бізнес-проекту "INet for 
Pet - Додатки та гаджети для комунікації і розваги хатніх улюбленців"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

В презентації розкривається сутність інноваційного IT бізнес-пректу 
"INet for Pet - Додатки та гаджети для комунікації і розваги хатніх 
улюбленців", який спрямований на підвищення якості життя тварин-
компаньйонів".  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  84541  
 

Дата реєстрації авторського права  18.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Заїчко Тетяна Василівна, Заїчко Володимир Олександрович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Літературний письмовий твір "Методика роботи з дітьми віком від 3-х 
місяців до 3-х років в групах раннього мистецького розвитку "BABY-
ART" (Групи "BABY-ART")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Методика спрямована на розвиток творчої активності дітей віком від 
3-х місяців до 3-х років, формування в них естетичного смаку, а також 
їх ранню комфортну соціалізацію через спільну діяльність з одним із 
батьків та викладачем.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  84542  
 

Дата реєстрації авторського права  18.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Стеценко Дар'я Сергіївна (Дарина Кремінь)  
 
Повне ім'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 "Ключі Атлантиди"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  84543  
 

Дата реєстрації авторського права  18.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Луцкіна Ірина В'ячеславівна, Давидов Олексій Віталійович  
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Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Навчальний посібник "Метеорологія та кліматологія: лабораторний 
практикум. Для студентів спеціальностей 103 Науки про Землю, 
106 Географія, 014.07 Середня освіта (Географія) рівня вищої освіти 
"бакалавр"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Посібник містить навчальну програму з дисципліни метеорологія та 
кліматологія, список літературних джерел, завдання до лабораторних 
робіт.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  84544  
 
Дата реєстрації авторського права  18.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Коротка Лариса Іванівна, Науменко Наталія 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 "Планування маршруту руху об'єкту в 
середовищі з перешкодами"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Комп'ютерна програма містить головний та п'ять додаткових 
програмних модулів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  84545  
 
Дата реєстрації авторського права  18.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шостакович-Корецька Людмила Романівна, Будаєва Ірина Василівна, 
Ревенко Георгій Олександрович, Кодола Любов Іванівна, Рясик 
Світлана 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 "Сучасні особливості діагностики "мінорних" форм 
міокардиту при Лайм-бореліозі"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Шостакович-Корецька Л. Р., Будаєва І. В., Ревенко Г. 
О., Кодола Л. І., Рясик С. О. Сучасні особливості діагностики 
"мінорних" форм міокардиту при лайм-бореліозі // Вісник вінницького 
національного медичного університету. - 2015. - № 2. - С. 452-454. 

 
Анотація   

В роботі розглянуті питання діагностики міокардиту при Лайм-
бореліозі, доведена можливість ураження серця у "мінорних" формах 
(без характерної A-V блокади), які визначаються за даними ЕКГ та 
збільшенням рівня у сироватці крові КФК-МВ.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  84546  
 

Дата реєстрації авторського права  18.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Стаття "Створення Довірчого центру Міністерства юстиції України - 
вікно держави у світовий простір електронного цифрового підпису"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: О. В. Костенко. Створення Довірчого центру 
Міністерства юстиції України - вікно держави у світовий простір 
електронного цифрового підпису // Бюлетень Міністерства юстиції 
України. - 2014. - № 3. - С. 142-149. 

 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  84547  
 

Дата реєстрації авторського права  18.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кучеренко Діна Григорівна, Мартинюк Олена Віталіївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Навчальний посібник "Менеджмент соціальної сфери"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Кучеренко Д. Г., Мартинюк О. В. Менеджмент 

соціальної сфери: навч. посіб. - К. : ІПК ДСЗУ, 2010. - 224 с. 
 
Анотація   

В навчальному посібнику розкрито особливості господарського 
механізму галузей соціальної сфери, її організаційної структури і 
організаційно-правових форм, а також методи управління, націлені на 
підвищення ефективності функціонування галузей соціальної сфери.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  84548  
 
Дата реєстрації авторського права  18.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кучеренко Діна Григорівна, Шморгун Наталія Петрівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Навчальний посібник "Управління персоналом. Практикум"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Управління персоналом: практикум / Д. Г. Кучеренко, 

Н. П. Шморгун. К. : ІПК ДСЗУ, 2012. - 237 с. 
 
Анотація   

В навчальному посібнику здійснено структурування навчального 
матеріалу, де для кожної теми запропоновано план лекцій, опорно-
логічний конспект, практичні вправи з термінології, запитання для 
дискусій, список літератури та Інтернет-посилання, ситуації для 
роздумів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  84549  
 
Дата реєстрації авторського права  18.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кучеренко Діна Григорівна, Руженський Микола Мусійович, 
Туленков Микола Васильович, Шайгородский Юрій Жанович  

 
Повне ім'я або 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 "Менеджмент організацій (у запитаннях та 
відповідях)   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Менеджмент організацій (у запитаннях та відповідях): 

Навч. посіб. - К. : ІПК ДСЗУ, 2010. - 294 с. 
 
Анотація   

Навчальний посібник підготовлений згідно з програмою підготовки 
фахівців з напряму "Менеджмент".  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  84550  
 
Дата реєстрації авторського права  18.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ігнатов Олександр Володимирович, Белименко Ліляна 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 "Святкова"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  84551  
 

Дата реєстрації авторського права  18.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Горнійчук Іван Вікторович, Євецький Віктор 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 реєстрації та автентифікації користувачів для 

автентифікації засобами системи автентифікації користувачів за їх 
рукописним підписом "MarMurAuth Android Module" 

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Безпека інформації в комп'ютерних системах є однією з 
найактуальніших проблем в сфері інформаційних технологій. Для 
унеможливлення інцидентів несанкціонованого доступу до комп'ютера 
була розроблена система автентифікації користувача на основі його 
біометричних характеристик. Дана програма є частиною цією системи і 
призначена для мобільних пристроїв на ОС Android.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  84552  
 

Дата реєстрації авторського права  18.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Горнійчук Іван Вікторович, Євецький Віктор 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 для автентифікації користувачів засобами 

системи автентифікації користувачів за їх рукописним підписом 
"MarMurAuth Authentication Module"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Безпека інформації в комп'ютерних системах є однією з 
найактуальніших проблем в сфері інформаційних технологій. Для 
унеможливлення інцидентів несанкціонованого доступу до комп'ютера  
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була розроблена система автентифікації користувача на основі його 
біометричних характеристик, зокрема на основі його рукописного 
підпису, з використанням мобільних пристроїв як пристроїв введення.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  84553  
 

Дата реєстрації авторського права  18.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Горнійчук Іван Вікторович, Євецький Віктор 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 реєстрації користувачів для автентифікації 

засобами системи автентифікації користувачів за їх рукописним 
підписом "MarMurAuth Registration Module"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Безпека інформації в комп'ютерних системах є однією з 
найактуальніших проблем в сфері інформаційних технологій. Для 
унеможливлення інцидентів несанкціонованогго доступу до 
комп'ютера була розроблена система автентифікації користувача на 
основі його біометричних характеристик, зокрема на основі його 
рукописного підпису, з використанням мобільних пристроїв як 
пристроїв введення.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  84554  
 
Дата реєстрації авторського права  18.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Скоріков Олександр Анатолійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Ескіз  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Ескіз "Нагородний годинник МУЗЕЙНОГО СПІВТОВАРИСТВА"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Нагородний годинник з дизайном, на основі фрагмента історичного 
барельєфа "Дендера". Фронтальний периметр лицьової панелі 
включає в себе: скульптурний фрагмент настінного барельєфа "Зодіак 
Дендера" з архітектури храмового комплексу Єгипту, храму Хатхор.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  84555  
 
Дата реєстрації авторського права  18.01.2019  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Науковий твір "time locker"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У творі представлена машина часу, яка призупиняє час замість того, 
щоб пересуватися у часі в минуле або майбутнє. Зовні корпусу цієї 
машини час світу призупинено, а в середині машини швидкість 
протікання часу прискорюється на скільки завгодно пройденого часу. 
У практичному застосуванні пристрій може бути використаний для 
вирощування рослин.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  84556  
 

Дата реєстрації авторського права  18.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Палій Анатолій Павлович, Гонтарь Віталій Вадимович, Машкей Алла 
Миколаївна, Сумакова Наталія Василівна, Палій Андрій Павлович  

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

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

твору (творів)  Науковий твір "Інноваційні засоби боротьби з двокрилими комахами в 
умовах тваринницьких біоценозів"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

На сучасному етапі розвитку дезінфектології перспективним є пошук 
нових композицій хімічних сполук для застосування під час 
проведення дезінсекції об'єктів тваринництва.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  84557  
 

Дата реєстрації авторського права  18.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бородін Іван Лук'янович, Миронець Оксана Миколаївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Стаття "Administrative legal procedures in the sphere of public 
administration of Ukraine"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Ivan Borodin, Oksana Myronets. Administrative legal 
procedures in the sphere of public administrations of Ukraine // 
Юридичний вісник. Повітряне і космічне право. - 2017. - № 4 (45). - С. 
65-72. 

 
Анотація   

Визначені і досліджені особливості трьох груп адміністративних 
процедур: нормотворчі, прийняття індивідуальних актів публічного 
управління, контролюючі етапи та проблеми їх реалізації.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  84558  
 

Дата реєстрації авторського права  18.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бородін Іван Лук'янович, Миронець Оксана Миколаївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Стаття "Legal thinking in theory and philosophy of law"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: I. Borodin, O. Myronets. Legal thinking in theory and 
philosophy of law // Юридичний вісник. Повітряне і космічне право. - 
2018. - № 2 (47). - С. 39-45. 

 
Анотація   

З'ясовано характер і місце категорії "Праворозуміння" в межах таких 
юридичних наук як теорія держави і права та філософія права: 
проаналізовано взаємозв'язок окремих типів праворозуміння, 
обґрунтовані необхідність, важливість, доцільність і актуальність 
формування інтегративних юрисдикцій для функціонування сучасного 
суспільства.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  84559  
 

Дата реєстрації авторського права  18.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Стаття "Ефективність функцій адміністративного права"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: О. М. Миронець. Ефективність функцій 
адміністративного права // Вісник Харківського національного 
університету внутрішніх справ. - 2016. - № 4 (75). - С. 162-170. 

 

Анотація   
Розглянуто поняття та проблеми ефективності функцій 
адміністративного права. Зазначено, що дієвість функцій прямо  
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залежить від ефективності їх реалізації. Визначено прогалину 
адміністративно-правового регулювання питання складання 
протоколу про адміністративне правопорушення за умови відсутності 
доступу до житла правопорушника.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  84560  
 

Дата реєстрації авторського права  18.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Стаття "Реалізація охоронної функції адміністративного права"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: О. М. Миронець. Реалізація охоронної функції 
адміністративного права // Юридичний вісник. Повітряне і космічне 
право. - 2016. - № 2 (39). - С. 62-67. 

 
Анотація   

Проведено дослідження та запропоновано авторське визначення 
поняття "реалізація охоронної функції адміністративного права". 
Проаналізовано здійснення охоронними нормами адміністративного 
права загально-соціальних функцій. Розглянуто проблему реалізації 
охоронної функції, запропоновано шляхи вирішення.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  84561  
 

Дата реєстрації авторського права  18.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Збірка аудіолекцій "Занимательная история с Татьяной Николаюк. 
История становления российской государственности: от Залессного 
княжества до провинции Монгольской империи"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Збірка складається із 23-х аудіолекцій.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  84562  
 

Дата реєстрації авторського права  18.01.2019  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ніколаюк Тетяна Анатоліївна, Новікова Ольга Валентинівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Складений твір, усний твір, літературний письмовий твір, ілюстрація  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Книга з ілюстраціями "Занимательная история с Татьяной Николаюк. 

История становления российской государственности: от Залесского 
княжества до провинции Монгольской империи"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Книга до диска з аудіолекціями. Складається із ілюстрацій та 
літературного тексту до 23-х аудіолекцій.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  84563  
 
Дата реєстрації авторського права  18.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шиденко Леся Олексіївна, Недашківська Олександра Олександрівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір, складений твір, твір образотворчого 

мистецтва  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Збірник творів образотворчого мистецтва "Виставка картин 

"Невидима варта"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Виставка картин "Невидима варта" символізує роботу співробітників 
Служби безпеки України, що виконують свою роботу професійно, але 
вона (робота) залишається невидимою для пересічних громадян.   
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  84564  
 

Дата реєстрації авторського права  18.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Нацина-Марченко Оксана Олександрівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Поезія "Випускний"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  84565  
 

Дата реєстрації авторського права  18.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Зеленцов Дмитро Гегемонович, Коротка Лариса Іванівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Монографія "Технологии вычислительного интеллекта в задачах 
моделирования динамических систем"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Зеленцов Д. Г., Короткая Л. И. Технологии 
вычислительного интеллекта в задачах моделирования динамических 
систем : монография. - Днепр: Баланс-Клуб, 2018. - 178 с. 

 
Анотація   

Монографія присвячена технологіям обчислювального інтелекту при 
розв'язанні деяких прикладних задач.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  84566  
 
Дата реєстрації авторського права  18.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Збірка творів "Каталог продукции ООО"Киевское общество Купола"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  84567  
 

Дата реєстрації авторського права  18.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Волкова Людмила 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 "Improve your Business English: A Handbook for 
University Students"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Навчальний посібник має суто практичну спрямованість.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  84568  
 

Дата реєстрації авторського права  18.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лунячек Вадим Едуардович, Борисенко Катерина 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)  Літературний твір наукового характеру "Компетентнісна модель 
майбутнього вчителя георграфії як інструмент професійної підготовки 
в класичному університеті"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У роботі обґрунтовано процедуру створення компетентнісної моделі 
майбутнього вчителя географії для освітньо-кваліфікаційного рівня 
"бакалавр".  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  84569  
 

Дата реєстрації авторського права  18.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Науковий твір "Спеціальний податково-правовий статус митних 
органів України як суб'єктів контролю"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Грищук В. Л. Спеціальний податково-правовий 
статус митних органів України як суб'єктів контролю / Науковий 
вісник Ужгородського національного університету. - 2013. - Випуск 22. 
- С. 179-182. 

 
Анотація   

Стаття присвячена вивченню питання правового статусу митних 
органів України як суб'єктів податкового контролю.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  84570  
 
Дата реєстрації авторського права  18.01.2019  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Науковий твір "До проблеми визначення системи контролюючих 
органів: фінансово-правовий аспект"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Грищук В. Л. До проблеми визначення системи 
контролюючих органів: фінансово-правовий аспект / НПраво і 
суспільство. - 2012. - № 4. - С. 55-59. 

 
Анотація   

У статті розглянуто питання визначення системи контролюючих 
органів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  84571  
 

Дата реєстрації авторського права  18.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Науковий твір "Функции органов государственной налоговой службы 
как главного субъекта контроля за взиманием налогов и сборов"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Грищук В. Л. Функции органов государственной 
налоговой службы как главного субъекта контроля за взиманием 
налогов и сборов / Экономика и право Казахстана. - 2013. - № 20. - 
С. 43-48. 

 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  84572  
 
Дата реєстрації авторського права  18.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Науковий твір "Відповідальність органів, що контролюють сплату 
податків та зборів в Україні: правовий аспект"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Грищук В. Л. Відповідальність органів, що 
контролюють сплату податків та зборів в Україні: правовий аспект / 
Науковий вісник Національного університету державної податкової 
служби України (економіка, право). - 2014. - № 2 (65). - С. 61-68. 

 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  84573  
 

Дата реєстрації авторського права  18.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Наукова стаття "Реалізація примусу органами Державної податкової 
служби України при наявності податкового боргу платника податку: 
міжгалузевий аспект"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Грищук В. Л. Реалізація примусу органами Державної 
податкової служби України при наявності податкового боргу платника 
податку: міжгалузевий аспект / Форум Права. - 2012. - № 2. - С. 161-165.  

 
Анотація   

Розглянуто питання щодо діяльності податкових органів: 
податковий борг як юридичний факт, який пов'язаний із несплатою 
узгодженої суми податкового зобов'язання протягом установленого 
строку.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  84574  
 

Дата реєстрації авторського права  18.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Марина Кучеренко (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 повнометражного художнього фільму для дитячої аудиторії 
"КОРОЛЬ МАЦУСЬ ПЕРШИЙ"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Сценарій "КОРОЛЬ МАЦУСЬ ПЕРШИЙ" знайомить глядачів з юним 
королевичем, який, рано осиротівши, стає королем. Його пригоди 
далеко не дитячі.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  84575  
 

Дата реєстрації авторського права  18.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Глазов Ігор Олександрович, Сорокін Юрій Олександрович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Твір образотворчого мистецтва "OPIUM NANO NAILS" (OPIUM 
NANO NAILS)  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Стилізоване виконання "OPIUM NANO NAILS" у поєднанні із 
зображувальним елементом. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  84576  
 

Дата реєстрації авторського права  18.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Похідний твір наукового характеру "Україномовний переклад шкали 
FAST для догоспітальної діагностики інсульту "МАРШ"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Для госпітальної діагностики інсульту використовується англомовна 
шкала FAST, що є абревіатурою для F - face (обличчя), A - arm (рука), S 
- speech (мова), T - time (час).   
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  84577  
 

Дата реєстрації авторського права  18.01.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ширшов Андрій Олександрович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

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

Комп'ютерна програма "Воздухообмены" доволяє визначити 
повітрообмін приміщень, сформувати таблицю повітрообмінів, 
отримати дані довідника повітрообмінів.   
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  84578  
 

Дата реєстрації авторського права  18.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Збірка літературних творів "Пам'ять"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  84579  
 

Дата реєстрації авторського права  18.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Куліш Альона Станіславівна, Удод Олександр Анатолійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Науковий твір "Анкета "Стан стоматологічного здоров'я хворого на 
цукровий діабет"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Анкета призначена для ідентифікації факторів ризику виникнення 
карієсу зубів у хворих на цукровий діабет з урахуванням даних про 
перебіг та лікування цукрового діабету, особливостей харчування та ін. 
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  84580  
 

Дата реєстрації авторського права  18.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Повість "Alia Terra"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Людина сучасного атомного століття, Григорій Маханко, через дивний 
збіг обставин, потрапляє в цю реальність і отримує  несподівані 
відповіді на багато загадок нашої земної історії.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  84581  
 
Дата реєстрації авторського права  18.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Практичний посібник "Тест - Обезвоживание кожи лица" ("Тест на 
сухость")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Авторська методика дозволяє своєчасно виявляти навіть приховані 
прояви зневоденення шкіри і не допускати, до її нормалізації, агресивні 
процедури, які можуть завдати шкоди клієнту в салоні краси.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  84582  
 
Дата реєстрації авторського права  18.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Anastasia Kravchuk, artist 15 ka (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 "Різдво зустрічай!"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
 

Анотація   
Різдвяна естрадна пісня для голосу у супроводі музикантів.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  84583  
 
Дата реєстрації авторського права  18.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Зеленцов Дмитро Гегемонович, Науменко Наталія Юріївна, Ляшенко 
Оксана Анатоліївна  

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

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

твору (творів)  Монографія "Информационное обеспечение расчётов корродирующих 
объектов. Конечно-элементное моделирование"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Зеленцов Д. Г., Ляшенко О. А., Науменко Н. Ю. 

Информационное обеспечение расчётов корродирующих объектов. 
Конечно-элементное моделирование: монография. - Днепр: Баланс-
Клуб, 2018. - 174 с. 

 
Анотація   

Монографія присвячена основам кінцево-елементного моделювання 
кородуючих конструкцій, аналізу чисельних методів реалізації 
отриманих моделей і концепціям побудови інформаційних систем 
моделювання поведінки кородуючих конструкцій.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  84584  
 
Дата реєстрації авторського права  18.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Зеленцов Дмитро Гегемонович, Ляшенко Оксана Анатоліївна, 
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)  Монографія "Информационное обеспечение расчётов корродирующих 
объектов. Математические модели и концепция проектирования 
систем"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Зеленцов Д. Г., Ляшенко О. А., Науменко Н. Ю. 

Информационное обеспечение расчётов корродирующих объектов. 
Математические модели и концепция проектирования систем. - 
Днепропетровск: УГХТУ, 2012 - 264 с. 

 
Анотація   

Монографія присвячена основам математичного моделювання 
кородуючих конструкцій, аналізу чисельних методів реалізації 
отриманих моделей і концепціям побудови інформаційної систем 
розрахунків.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  84585  
 
Дата реєстрації авторського права  18.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ісаєва Ганна Сергіївна, Рєзнік Лариса Аркадіївна, Вовченко Марина 

Миколаївна, Буряковська Олена Олександрівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Науковий твір "Ефективність двох стратегій вторинної 

кардіоваскулярної профілактики: групове та індивідуальне навчання"  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У статті наведено дослідження ефективності навчання пацієнтів 
основам здорового способу життя.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  84586  
 
Дата реєстрації авторського права  18.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ейне Антон Іларіонович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір белетристичного характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Оповідання "Искренне ваш, Люцифер"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Оповідання "Искренне ваш, Люцифер" написано на основі вигаданих 
подій фантазійного характеру. Розповідь йде від імені Люцифера, який 
ділиться з читачами своїм поглядом на історію, свою роль в ній та 
розвиток людства.   
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  84587  
 

Дата реєстрації авторського права  18.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Канделакі Нугзар  
 
Повне ім'я або 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 "Карпатська згущонка"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  84588  
 
Дата реєстрації авторського права  18.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

найменування роботодавця Харківський національний автомобільно-дорожній університет 
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Програма перевірки набутих знань 
студентами"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма призначена для контролю набутих знань студентом 
протягом якогось періоду навчання за допомогою тестових завдань.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  84589  
 
Дата реєстрації авторського права  18.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Маштак Ігор Володимирович, Боліла Олена Григорівна, Гордієнко 
Денис Іванович, Шумейко Ірина Олександрівна  

 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Державне підприємство "Конструкторське бюро "Південне" 
ім. М. К. Янгеля" 

 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Программное обеспечение расчета 
номинальной проектной траектории полета трехступенчатой 
жидкостной РКН наземного базирования"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма призначена для розрахунку параметрів номінальної 
проектної траєкторії польоту дво-, триступінчатої рідинної РКП та 
розрахунку її енергетичних характеристик.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  84590  
 

Дата реєстрації авторського права  18.01.2019  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Маштак Ігор Володимирович, Боліла Олена Григорівна, Гордієнко 
Денис Іванович, Метла Ольга Валентинівна  

 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Державне підприємство "Конструкторське бюро "Південне" 
ім. М. К. Янгеля" 

 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Программное обеспечение расчета 
гарантийных запасов топлива двухступенчатой жидкостной РКН 
наземного базирования"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма призначена для розрахунку методом статистичних 
випробувань залишків компонентів палива на другому ступені РКП, 
даних про розсіювання точок падіння відокремлювальних частин РКП, 
оцінки гарантійних запасів палива на другому ступені РКП.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  84591  
 
Дата реєстрації авторського права  18.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Маштак Ігор Володимирович, Дунаєв Володимир Ілліч, Мусієнко 
Олена Володимирівна  

 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Державне підприємство "Конструкторське бюро "Південне" 
ім. М. К. Янгеля" 

 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Программное обеспечение расчета точности 
выведения спутника двухступенчатой жидкостной РКН наземного 
базирования"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма призначена для оцінки точності виведення супутника на 
орбіту, розрахунку граничних відхилень кінематичних параметрів 
розрахункових від заданих.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  84592  
 

Дата реєстрації авторського права  18.01.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Маштак Ігор Володимирович, Дунаєв Володимир Ілліч, Мусієнко 
Олена Володимирівна  

 



Авторське право і суміжні права. Офіційний бюлетень № 52, 2019 
 

233 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Державне підприємство "Конструкторське бюро "Південне" 
ім. М. К. Янгеля" 

 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Программное обеспечение расчета точек 
падения отделяющихся частей РКН"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма призначена для розрахунку "номінального" центру падіння 
ВЧ, балістичних похідних, значення відхилення точок падіння, траси 
РКП під час аварійного вимкнення двигуна.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  84593  
 

Дата реєстрації авторського права  18.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Могилевцев Олексій Анатолійович, Тищенко Юлія Сергіївна, Бабій 
Ганна Миколаївна, Хорольський Володимир Михайлович, Васильєва 
Олена Леонидівна, Резниченко Зинаїда Григор'ївна, Куда Сергій 
Анатолійович, Кабакова Жана Василівна, Брезгін Максим Сергійович  

 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Державне підприємство "Конструкторське бюро "Південне" 
ім. М. К. Янгеля" 

 
Об'єкт авторського права, до  

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

 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір науково-технічного характеру "Шаробаллоны высокого 
давления, находящиеся в среде жидкого кислорода"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Технічна документація являє собою збірник методичних матеріалів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  84594  
 

Дата реєстрації авторського права  18.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Літературний письмовий твір з ілюстраціями "Концепція 
Міжнародного мультимедійного проекту "ID UA - СХІД"/"ПІКСЕЛІ 
ЩАСТЯ"/"Я тебя лю!"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Використовуючи дослідницькі методи соціокультурної антропології, 
психології та засоби мистецтва, ми хочемо дати можливість 
мешканцям українського Сходу бути почутими, впізнаними і 
прийнятими світом.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  84595  
 
Дата реєстрації авторського права  18.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Корж Анна Сергіївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір, ілюстрація  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Літературний письмовий твір з ілюстраціями "Концепція 

документального повнометражного роуд-муві (road movie) "Шлях" або 
"The roаd"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Представлення історій з життя гурту ДахаБраха та чотирьох його 
учасників: Марка Галаневича, Ірини Коваленко, Олени Цибульської 
та Ніни Гаренецької.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  84596  
 
Дата реєстрації авторського права  18.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Турчаненко Дмитро Сергійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір практичного характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Літературний письмовий твір практичного характеру "Концепція 

створення веб-сайту "Бізнес платформа"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Розкрито принципи отримання доступу юридичними та фізичними 
особами до ресурсів офіційного веб-сайту, який реалізує можливості 
щодо створення особистого кабінету, розміщення товарів та послуг, 
ведення переписки між користувачами тощо.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  84597  
 
Дата реєстрації авторського права  18.01.2019  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ахтирко 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 твір "Global Palm - система глобальной 
биоидентификации" ("GPalm")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  84598  
 

Дата реєстрації авторського права  18.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Самілик Григорій 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 "Спірні питання визначення об'єкта та предмета 
злочину"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Самілик Г. М. Спірні питання визначення об'єкта та 
предмета злочину // Науковий вісник Національного університету 
державної податкової служби України (економіка, право). - 2015. - № 1 
(68). - С. 162-167. 

 
Анотація   

У статті аналізуються дискусійні питання щодо об'єкта і предмета 
злочину, обґрунтовано розкривається сутність об'єкта у злочинах 
проти життя і здоров'я людини тощо.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  84599  
 

Дата реєстрації авторського права  18.01.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Самілик Григорій 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 "Чи завжди є доцільним і справедливим звільнення 
особи від покарання?"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Самілик Г. М. Чи завжди є доцільним і справедливим 
звільнення особи від покарання? // Збірник тез доповідей  
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                                                            Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції "Фіскальна 
політика в Україні в кримінально-правовому вимірі". - 2016. - С. 243-246. 

 
Анотація   

Стаття присвячена дослідженню окремих аспектів Кримінального 
кодексу України. Проаналізовано доцільність та справедливість 
звільнення особи від покарання.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  84600  
 

Дата реєстрації авторського права  18.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Самілик Григорій 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 "Кваліфікація злочинів проти власності"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

В розділі розглядаються загальні основи кримінально-правової 
кваліфікації, а також викладення матеріалу відповідно до навчальної 
програми з курсу кримінального права.   
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  84601  
 
Дата реєстрації авторського права  18.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Науковий твір "Hortexte mit Testaufgaben fur Recht – und 
Jurastudenten"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Мета навчального посібника полягає у формуванні та розвитку 
іншомовної мовленнєвої компетенції студентів.  
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  84602  
 
Дата реєстрації авторського права  18.01.2019  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Боковня Віктор Максимович, Кульбашна Олена Анатоліївна, 
Тараненко 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)  Навчальник посібник "Процесуальні документи у сфері приватно-
правових відносин"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Процесуальні документи у сфері приватно-правових 
відносин: Навчально-методичний посібник / Укладачі: В. М. Боковня, 
О. А. Кульбашна, С. М. Тараненко. - Черкаси: Вид. від. ЧНУ 
імені Богдана Хмельницького, 2011. - 200 с. 

 
Анотація   

У посібнику подаються, розроблені відповідно до вимог чинного 
законодавства та з урахуванням практичного досвіду, зразки 
процесуальних документів у сфері приватно-правових відносин, 
зокрема цивільних, сімейних, екологічних, трудових, господарських.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  84603  
 

Дата реєстрації авторського права  18.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Самілик Григорій 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 "Утаємничені усічені склади злочинів"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Самілик Г. М. Утаємничені усічені склади злочинів // 
Development of jurisprudence: problems and prospects. - 3-6 may, 2016. - 
C. 72-73. 

 
Анотація   

Йдеться про важливість встановлення виду законодавчої конституції 
складу злочину, що має значення для правильної кваліфікації злочину. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  84604  
 
Дата реєстрації авторського права  18.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Азарова Анжеліка Олексіївна, Азарова Лариса Євстахіївна, Сівак 
Анастасія Дмитрівна  

 
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 "База даних для створення консолідовано 
інформаційного ресурсу оптимізації процесу отримання музичної 
освіти"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

В даній роботі розроблено консолідовано інформаційний ресурс 
оптимізації процесу отримання музичної освіти.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  84605  
 

Дата реєстрації авторського права  18.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Азарова Анжеліка Олексіївна, Азарова Лариса Євстахіївна, Сівак 
Анастасія 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 "Консолідовано інформаційний ресурс аналізу 
діяльності музичних шкіл в Україні"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

В даній роботі розроблено консолідовано інформаційний ресурс аналізу 
діяльності музичних шкіл України.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  84606  
 
Дата реєстрації авторського права  18.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шевченко Наталія Олександрівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Музичний твір з текстом "Океан"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  84607  
 

Дата реєстрації авторського права  18.01.2019  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Смоляр Олексій Олексійович, Слесаренко Петро Валерійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Сценарій повнометражного фільму "Фронтмэн"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  84608  
 

Дата реєстрації авторського права  18.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Программное обеспечение для 
высокочастотной биржевой торговли Ultraticks.Nexus" 
("Ultraticks.Nexus")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  84609  
 

Дата реєстрації авторського права  18.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Праті Федеріко Маттіа  
 
Повне ім'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 "Отче наш! Прошу прощення і прощаю"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  84610  
 

Дата реєстрації авторського права  18.01.2019  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Михайличенко Наталя Миколаївна, Нечволода Людмила 
Володимирівна, Білих Наталія Валер'ївна  

 
Повне ім'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 інноваційного ІТ бізнес-
проекту "iNet for Pet - Соціальна мережа, додатки та гаджети для 
комунікації і розваги хатніх улюбленців"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

В концепції розкривається ідея, базові положення та напрямки 
реалізації інноваційного ІТ бізнес-проекту "iNet for Pet - Соціальна 
мережа, додатки та гаджети для комунікації і розваги хатніх 
улюбленців", який спрямований на підвищення якості життя тварин-
компаньйонів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  84611  
 
Дата реєстрації авторського права  18.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Михайличенко Наталя Миколаївна, Нечволода Людмила 
Володимирівна, Білих Наталія Валер'ївна  

 
Повне ім'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 "Резюме інноваційного ІТ бізнес-
проекту "iNet for Pet - Соціальна мережа, додатки та гаджети для 
комунікації і розваги хатніх улюбленців"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

В резюме бізнес-проекту розкривається ідея проекту "iNet for Pet - 
Соціальна мережа, додатки та гаджети для комунікації і розваги хатніх 
улюбленців", узагальнюються результати дослідження конкурентного 
середовища, ринку та споживацького сегмента, кроки маркетингової 
та фінансової стратегії.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  84612  
 

Дата реєстрації авторського права  18.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

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

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  84613  
 
Дата реєстрації авторського права  18.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Єршова Ніна Михайлівна, Шибко 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)  Твір наукового характеру "Методика проектирования процесса 
валового продукта предприятия"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Доведено, що процес випуску валового продукту підприємства є 
об'єктом управління, визначені аналітичні залежності для коефіцієнтів 
приросту та вибуття ОВФ за допомогою матричного методу 
динамічного програмування, здійснено вибір вагомих коефіцієнтів 
квадратичного функціоналу якості. Визначені області оптимальних 
значень параметрів проектування.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  84614  
 

Дата реєстрації авторського права  18.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Пісня "ПОЦІЛУНОК"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  84615  
 
Дата реєстрації авторського права  21.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Приходько Альона Михайлівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Харківський національний автомобільно-дорожній університет 
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Твір науково-практичного характеру "Формування професійно-
комунікативної компетентності іноземних студентів у вищих технічних 
навчальних закладах"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Монографія може бути використана як матеріал для теоретико-
методичної підготовки викладачів, які здійснюють фахову та мовну 
підготовку іноземних студентів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  84616  
 

Дата реєстрації авторського права  21.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Іванов Євген Мартинович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця Харківський національний автомобільно-дорожній університет 
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, ілюстрація, 
складений твір  

 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір науково-практичного характеру "Удосконалення побудови 
креслеників конічних зубчастих передач при автоматизованому 
проектуванні"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Пропонується удосконалення виконання робочих креслеників 
конічних зубчастих передач в пакеті utodesk Inventor згідно з вимогами 
діючого стандарту.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  84617  
 

Дата реєстрації авторського права  21.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

найменування роботодавця Харківський національний автомобільно-дорожній університет 
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Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Навчальний посібник для іноземних студентів "Мова для всіх"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Навчальний посібник складається з двох частин. Частина 1 - 
початково-фонетичний курс, частина 2 - початково-граматичний курс. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  84618  
 

Дата реєстрації авторського права  21.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

найменування роботодавця Харківський національний автомобільно-дорожній університет 
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Навчально-методичний посібник для іноземних студентів "Мова 
спеціальності" (для студентів, які навчаються у галузі знань 027 
"Транспорт")"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Основна мета посібника - відпрацювання лексики, а також 
конструкцій загальнонаукового стилю мовлення.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  84619  
 

Дата реєстрації авторського права  21.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Параниця Надія Володимирівна, Попович Людмила Олексіївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Стаття "Статистичний аналіз, прогнозування капітальних видатків на 
вищу освіту в Україні"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Параниця Н. В., Попович Л. О. Статистичний аналіз, 
прогнозування капітальних видатків на вищу освіту в Україні // 
Формування ринкових відносин в Україні. - 2018. - № 10 (209). - С. 16-
22. 

 
Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  84620  
 

Дата реєстрації авторського права  21.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Чумаченко Тетяна Олександрівна, Бережна Антоніна Валентинівна  
 
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 "Оцінка використання антибіотиків 
студентами медичних та немедичних закладів вищої освіти"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Складається з 5 блоків та 87 запитань.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  84621  
 

Дата реєстрації авторського права  21.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Чумаченко Тетяна Олександрівна, Бережна Антоніна Валентинівна  
 
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 "Використання внутрішньосудинних 
катетерів у клінічній практиці"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Складається з 3 блоків та 38 питань.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  84622  
 

Дата реєстрації авторського права  21.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Чумаченко Тетяна Олександрівна, Чумаченко Дмитро Ігорович, 
Макарова Вікторія Іванівна, Карлова Тетяна Олександрівна  

 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Харківський національний медичний університет 
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Експертна система з оцінки знань медичного 
персоналу з питань гігієни рук "HygieneExpert"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Комп'ютерна програма розроблена з метою оцінки якості знань 
медичних сестер лікувально-профілактичних установ.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  84623  
 

Дата реєстрації авторського права  21.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Котлярова Вікторія Юріївна, Куликова Людмила Анатоліївна, Ткач 
Марина Валеріївна  

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

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

твору (творів)  Стаття "The use of the narratives in teaching English"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Kotliarova V., Kulikova L., Tkach M. The use of the 
narratives in teaching English // CIENCE, RESEARCH, DEVELOPMENT 
PEDAGOGY. - 2018. - С. 28-30. 

 
Анотація   

У статті відображені поняття "наративу", можливості використання 
наративного методу в процесі навчання англійської мови.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  84624  
 

Дата реєстрації авторського права  21.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гурова Тетяна Юріївна, Рябуха Тетяна Валеріївна, Гостіщева Наталя 
Олексіївна, Зіненко 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)  Наукова стаття "Phonetic competence of future interpreters: features of 
formation"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Гурова Тетяна, Рябуха Тетяна, Зіненко Наталя, 
Гостіщева Наталя. Фонетична компетенція майбутніх перекладачів: 
особливості формування // Науковий вісник Мелітопольського 
державного педагогічного університету. - 2018. - № 1 (20). - С. 151-156. 

 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  84625  
 

Дата реєстрації авторського права  21.01.2019  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата 
філологічних наук "Лінгвостилістика  української поезії для дітей"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Автореферат присвячений дослідженню мови української поезії для 
дітей.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  84626  
 
Дата реєстрації авторського права  21.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата 
філологічних наук "Проза Михайла Івченка (семантика, поетика)"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

В авторефераті в стислому вигляді зазначено комплексний аналіз 
особливостей семантики й поетики прозового доробку М. Івченка крізь 
призму естетичної парадигми імпресіонізму.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  84627  
 
Дата реєстрації авторського права  21.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ванденко 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)  Наукова стаття "Особистість Кароліни Шлегель-Шеллінг в 
інтерпретації Фолькера Еберсбаха"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Стаття присвячена аналізу образу Кароліни Шлегель-Шеллінг у творі 
сучасного письменника Ф. Еберсбаха "Кароліна".  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  84628  
 

Дата реєстрації авторського права  21.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ванденко 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)  Наукова стаття "Проблема "Горизонту сподівання читача" у творі П. 
Гертлінґа "Гельдерлін"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Стаття присвячена проблемі "горизонту сподівання читача" у творі 
сучасного німецького письменника Петера Гертлінґа "Гельдерлін", 
проаналізовано і виявлено ступінь присутності читача у творі.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  84629  
 
Дата реєстрації авторського права  21.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Калиновський Юрій Юрійович (KALINOVSKY), Сторож Андрій 
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 "Она уходит"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Музика для пісні написана в період з грудня 2018 року по січень 2019 
року, проте вірші пісні були написані в червні 2013 року та дописані 
2018 року в процесі творення пісні, з метою реалізації артистам.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  84630  
 
Дата реєстрації авторського права  21.01.2019  
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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 "Вера мотылька"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Пісня написана у червні 2018 року, під впливом долі української 
супермоделі Сніжани Онопко.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  84631  
 

Дата реєстрації авторського права  21.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Калиновський Юрій Юрійович (KALINOVSKY), Рябенький Сергій 
Олександрович  

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

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

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

Пісня написана в липні 2018 року, для комерційної реалізації Сніжани 
Онопко.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  84632  
 

Дата реєстрації авторського права  21.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

якого належить твір  Твір, створений для сценічного показу, постановка твору, створеного 
для сценічного показу  

 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Вистава "SpaceOct - порятунок планети"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Сюжет вистави базується на історії боротьби за планету між 
позаземним юнаком та космічним октайдером.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  84633  
 

Дата реєстрації авторського права  21.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

якого належить твір  Твір, створений для сценічного показу, постановка твору, створеного 
для сценічного показу  

 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Вистава "SKYLAB robobar"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Вистава побудована на унікальній взаємодії робота та живих барменів. 
У виставу включені танці, бармен-шоу, світлове шоу та ін.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  84634  
 

Дата реєстрації авторського права  21.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Марченко Юрій Володимирович, Шовковський Олександр 
Володимирович  

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

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

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

Це єдина платформа для проведення по-справжньому чесних конкурсів 
з визначенням випадкового переможця, що гарантується завдяки 
використанню незалежного алгоритму.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  84635  
 

Дата реєстрації авторського права  21.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Вистава "SpaceOct: боротьба добра і зла"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Унікальна вистава з використанням роботів та музично-світлового 
шоу. Сюжет будується на боротьбі добрих і злих сил.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  84636  
 

Дата реєстрації авторського права  21.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Анісімов Микола Вікторович, Горбачевська Ольга Петрівна  
 
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 "Лабораторно-практичні роботи з інформатики. 
Книга 2"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Анісімов М. В., Горбачевська О. П. Лабораторно-практичні роботи з 
інформатики: Книга 2. навч. посіб. - Кропивницький : ПП "ПОЛІУМ", 
2019. - 140 с. : 121 іл. 

 

Анотація   
У навчальному посібнику описані лабораторно-практичні роботи 
офісного призначення: текстового редактора Microsoft Word та 
редактора електронних таблиць Мicrosoft Excel. Для студентів вищих 
навчальних закладів (освітній рівень бакалавр). Може бути корисним 
для викладачів, студентів професійних навчальних закладів, коледжів 
та інших навчальних закладів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  84637  
 

Дата реєстрації авторського права  21.01.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Роньшин Максим Геннадійович  
 

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

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

твору (творів)  Малюнок "Персонаж Custie" ("Custie")  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Малюнок "Персонаж Сustie" є персонажем або маскотом, який є 
символом сервісу "inCust.com". Персонаж є стилізованим зображенням 
собаки породи коргі і відображає різні емоції і дії, такі як  радість, 
смуток, пошук, збагачення тощо.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  84638  
 
Дата реєстрації авторського права  21.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Синяєва Людмила Василівна, Верховод Ірина Сергіївна, Ярчук 
Ангеліна Володимирівна  

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

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

твору (творів)  Навчальний посібник "Сучасні освітні технології у вищій школі"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У навчальному посібнику розглядаються питання сучасних освітніх 
технологій, які застосовуються у вищій школі та є важливими для 
розвитку інтелектуального потенціалу країни. Надані методологічні 
основи впровадження сучасних освітніх технологій, окреслено предмет, 
задачі дисципліни, розглянуто еволюцію поглядів на категорії, які 
характеризують процес підготовки висококваліфікованих спеціалістів 
на етапі становлення інноваційної економіки, роль і функції 
викладача, правові та організаційні прийоми забезпечення зворотного 
зв'язку лектора з аудиторією, світові тенденції розвитку сучасних 
освітніх технологій.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  84639  
 
Дата реєстрації авторського права  21.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сухін Олег Валерійович (Sukhin Oleg Valeriovych), Дем'янчук Борис 
Олександрович (Demianchuk Boris Aleksandrovych), Косарєв Вячеслав 
Михайлович (Kosariev Viacheslav Mikhailovich)  

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

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

твору (творів)  Стаття "Математична модель прогнозування виживання вищих 
навчальних закладів в умовах конкуренції"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Запропоновано математичну модель прогнозування виживання вищих 
навчальних закладів в умовах конкуренції. Показано, що завдання 
доцільно вирішувати шляхом застосування методу перевірки 
статистичних гіпотез на основі стохастичної моделі. Результати 
сприяють удосконаленню діяльності ВНЗ.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  84640  
 

Дата реєстрації авторського права  21.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гуляк Олег Вікторович (Guliyk Oleg Victorovych), Дем'янчук Борис 
Олександрович (Demianchuk Boris Aleksandrovich), Косарєв Вячеслав 
Михайлович (Kosariev Viacheslav Mikhailovich)  

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

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

твору (творів)  Стаття "Оцінка ефективності міжнародних миротворчих операцій в 
умовах невизначеностей"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Запропоновано методичні основи для визначення оцінки ефективності, 
а саме: можливостей досягнення мети системою міжнародних 
миротворчих операцій у вигляді оцінки ймовірностей перебування 
системи у країнах: "підтримання миру", "побудови миру", 
"установлення миру", "примушення до миру", які визначені Статусом 
ООН, а також у важливішому стані, який пропонується у статті - у 
стані "перешкоджання ескалації конфлікту".  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  84641  
 

Дата реєстрації авторського права  21.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Косарєв Вячеслав Михайлович (Kosariev Viacheslav Mikhailovich), 
Різун Ніна Олегівна (Rizun Nina Olegovna)  

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

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

твору (творів)  Навчальний посібник "Аналіз соціальних мереж" (Social Network 
Analysis)   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Мета книги - представити найпростіше введення в основні ідеї аналізу 
соціальних мереж, а також про те, як ці ідеї впроваджуються в 
методології, які використовують багато аналітиків соціальних мереж. 
Аналіз соціальних мереж безперервно і швидко розвивається і є однією 
з галузей більш широкого дослідження мережі і складних систем.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  84642  
 

Дата реєстрації авторського права  21.01.2019  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Літературний письмовий твір наукового характеру "Навчально-
методичні рекомендації до дисципліни "Інвентивний туризм"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Вичівський П. П. Навчально-методичні рекомендації 
до дисципліни "Інвентивний туризм" / П. П. Вичівський - Івано-
Франківськ : 2017. - 36 с. 

 
Анотація   

Дисципліна формує фахівців спеціальності 242 "Туризм" ОС 
"магістр". Вивчення дисципліни зумовлене постійно зростаючими 
вимогами до якості підготовки фахівців у цій сфері.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  84643  
 

Дата реєстрації авторського права  21.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Літературний письмовий твір наукового характеру "Навчально-
методичні рекомендації до дисципліни "Культурно-пізнавальний 
туризм"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Вичівський П. П. Навчально-методичні рекомендації 
до дисципліни "Культурно-пізнавальний туризм" // П. П. Вичівський - 
Івано-Франківськ : 2017. - 36 с. 

 
Анотація   

Дисципліна формує фахівців спеціальності 242 "Туризм" ОС 
"бакалавр". Вивчення дисципліни зумовлене постійно зростаючими 
вимогами до якості підготовки фахівців у цій сфері.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  84644  
 
Дата реєстрації авторського права  21.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Вичівський Павло Павлович  
 
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 "Навчально-
методичні рекомендації до дисципліни "Організація анімаційної 
діяльності"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Вичівський П. П. Навчально-методичні рекомендації 
до дисципліни "Організація анімаційної діяльності" / П. П. Вичівський 
- Івано-Франківськ : 2018. - 40 с. 

 
Анотація   

Професійно-орієнтована дисципліна формує фахівців спеціальності 028 
"Менеджмент соціокультурної діяльності" ОС "бакалавр". Вивчення 
дисципліни зумовлене постійно зростаючими вимогами до якості 
підготовки фахівців у цій сфері.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  84645  
 

Дата реєстрації авторського права  21.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Літературний твір "Сценарій серії "ЕЛЕКТРОМОБІЛЬ" анімаційного 
серіалу "КЛУБ ВСЕЗНАЙКІВ"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Сценарій до серії "ЕЛЕКТРОМОБІЛЬ" 26-ти серійного анімаційного 
серіалу "КЛУБ ВСЕЗНАЙКІВ". "КЛУБ ВСЕЗНАЙКІВ" - це освітній 
анімаційний серіал для дітей дошкільного віку, однаково орієнтований 
як на хлопчиків, так і на дівчаток, і створений психологами, щоб 
розвивати в дітях природний інтерес до науки і навколишнього світу. 
Серіал буде виконаний з використанням новітніх трендів 3D-анімації, 
щоб створити візуальний ряд, що оптимально підходить для дитячого 
сприйняття. Кожна серія буде пропонувати в ігровій формі цікаві 
факти з історії, географії, біології, фізики, хімії та інших наук. Головні 
герої серіалу - маленькі хлопчик і дівчинка, які в компанії мудрого 
професора і собаки-робота переживають пригоди і роблять дивовижні 
відкриття. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  84646  
 

Дата реєстрації авторського права  21.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Збірка літературних творів "Сценарії трьох серій та синопсиси 
чотирьох серій анімаційного серіалу "КЛУБ ВСЕЗНАЙКІВ"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Сценарії до серій "НАША ПРЕКРАСНА ПЛАНЕТА", "КОМП'ЮТЕР", 
"МІСЯЦЬ", "СОНЯЧНА СИСТЕМА" та синопсиси до серій "ЧАС", 
"ЕНЕРГІЯ", "ХТО ПРИДУМАВ ШКОЛУ" 26-ти серійного 
анімаційного серіалу "КЛУБ ВСЕЗНАЙКІВ". "КЛУБ ВСЕЗНАЙКІВ" - 
це освітній анімаційний серіал для дітей дошкільного віку, однаково 
орієнтований як на хлопчиків, так і на дівчаток, і створений 
психологами, щоб розвивати в дітях природний інтерес до науки і 
навколишнього світу. Серіал буде виконаний з використанням новітніх 
трендів 3D-анімації, щоб створити візуальний ряд, що оптимально 
підходить для дитячого сприйняття. Кожна серія буде пропонувати в 
ігровій формі цікаві факти з історії, географії, біології, фізики, хімії та 
інших наук. Головні герої серіалу - маленькі хлопчик і дівчинка, які в 
компанії мудрого професора і собаки-робота переживають пригоди і 
роблять дивовижні відкриття. 
   

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  84647  
 
Дата реєстрації авторського права  21.01.2019  

 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Грицай Алла Володимирівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір, створений для кіно  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Збірка літературних творів "Сценарії шести серій та синопсис однієї 

серії анімаційного серіалу "КЛУБ ВСЕЗНАЙОК"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Сценарії до серій "ШОКОЛАД", "РОСЛИНИ", "БУДІВЛІ", 
"ДИНОЗАВРИ", "ДЕЛЬФІНИ" та синопсис до серії "КРАЩИЙ ДРУГ 
ЛЮДИНИ" 26-ти серійного анімаційного серіалу "КЛУБ 
ВСЕЗНАЙКІВ". "КЛУБ ВСЕЗНАЙКІВ" - це освітній анімаційний 
серіал для дітей дошкільного віку, однаково орієнтований як на 
хлопчиків, так і на дівчаток, і створений психологами, щоб розвивати в 
дітях природний інтерес до науки і навколишнього світу. Серіал буде 
виконаний з використанням новітніх трендів 3D-анімації, щоб 
створити візуальний ряд, що оптимально підходить для дитячого 
сприйняття. Кожна серія буде пропонувати в ігровій формі цікаві 
факти з історії, географії, біології, фізики, хімії та інших наук. Головні 
герої серіалу - маленькі хлопчик і дівчинка, які в компанії мудрого 
професора і собаки-робота переживають пригоди і роблять дивовижні 
відкриття.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  84648  
 
Дата реєстрації авторського права  21.01.2019  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Рубан Олександра Євгенівна, Єрмак Євген 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)  Збірка літературних творів "Сценарії чотирьох серій та синопсис 
однієї серії анімаційного серіалу "КЛУБ ВСЕЗНАЙКІВ"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Сценарії до серій "ГАРЯЧА ІСТОРІЯ МОРОЗИВА", "ВЧИМОСЯ 
ЛІТАТИ", "МАТЕМАТИКА", "КОМЕТИ" та синопсис до серії 
"ВІРУСИ І БАКТЕРІЇ" 26-ти серійного анімаційного серіалу "КЛУБ 
ВСЕЗНАЙКІВ". "КЛУБ ВСЕЗНАЙКІВ" - це освітній анімаційний 
серіал для дітей дошкільного віку, однаково орієнтований як на 
хлопчиків, так і на дівчаток, і створений психологами, щоб розвивати в 
дітях природний інтерес до науки і навколишнього світу. Серіал буде 
виконаний з використанням новітніх трендів 3D-анімації, щоб 
створити візуальний ряд, що оптимально підходить для дитячого 
сприйняття. Кожна серія буде пропонувати в ігровій формі цікаві 
факти з історії, географії, біології, фізики, хімії та інших наук. Головні 
герої серіалу - маленькі хлопчик і дівчинка, які в компанії мудрого 
професора і собаки-робота переживають пригоди і роблять дивовижні 
відкриття. 
   

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  84649  
 

Дата реєстрації авторського права  21.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Заботкін Микола 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 "БРОДВЕЙ"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  84650  
 
Дата реєстрації авторського права  21.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Чеботар Лариса Дмитрівна, Цвях Ольга Олександрівна, Ларичева 
Олена Миколаївна, Пшиченко Вікторія Вікторівна, Анасевич Ярослав 
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)  Монографія "Органні ефекти мелатоніну"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У монографії розглядаються особливості ефектів нестачі та надлишку 
мелатоніну в різних органах. Особлива увага приділяється аналізу 
основних біохімічних та фізіологічних процесів, які відбуваються в 
організмі за участі епіфіза. Детально висвітлюються процеси 
перекисного окиснення ліпідів мембран клітин різних органів та 
антиоксидантного захисту за умов гіпофункції та гіперфункції епіфіза. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  84651  
 

Дата реєстрації авторського права  21.01.2019  
 
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  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Рукопис статті "Педагогічна система формування естетичного 
ставлення у майбутніх учителів музичного мистецтва"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У статті висвітлено теоретичне обґрунтування педагогічної системи 
формування естетичного ставлення у майбутніх учителів музичного 
мистецтва. Розкрито основні компоненти педагогічної системи 
формування естетичного ставлення: мета, зміст, напрями, форми, 
засоби, технології, результат.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  84652  
 

Дата реєстрації авторського права  21.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Навчальний посібник "Конституційне право України. У визначеннях, 
таблицях та схемах (частина друга)"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  84653  
 

Дата реєстрації авторського права  21.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Навчально-методичний посібник "Збірник тестових завдань до курсу 
"Конституційне право України"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  84654  
 

Дата реєстрації авторського права  21.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Навчально-методичний посібник "Державне право зарубіжних країн 
(за вимогами кредитно-модульної системи)"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  84655  
 

Дата реєстрації авторського права  21.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Скляренко Наталія Владиславівна, Колотюк Лілія Леонідівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Опис з ілюстраціями "Буклет-календар "Правила академічної 
доброчесності першокурсника"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Твір являє собою річний календар з використанням ігрового елементу 
pop-up; містить правила-поради доброчесності у ігровій формі з 
емоційним забарвленням. В основі розробки лежить концепція 
розвитку особистості студента впродовж навчального року.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  84656  
 

Дата реєстрації авторського права  21.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Держук Олексій Ігорович, Ільєнко Роман Сергійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця  Державне підприємство "Головний проектно-виробничий і сервісний 

центр комп'ютерних фінансових технологій" 
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Комп'ютерна програма "Реєстр суб'єктів господарювання, які 

здійснюють операції з дорогоцінними металами і дорогоцінним 
камінням" (Реєстр "ДМДК")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Реєстр "ДМДК" базується на веб-технологіях та використовується у 
Міністерстві фінансів України для створення бази даних для обліку 
суб'єктів, які здійснюють операції з дорогоцінними металами і 
дорогоцінним камінням, а також знаків виготовлювачів ювелірних 
виробів.  Надає можливість пошуку суб'єктів господарювання та 
перегляду їх реквізитів. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  84657  
 

Дата реєстрації авторського права  21.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Журан Олена Анатоліївна, Поповенко Ніна Самуїлівна, Чугунов 

Анатолій Анатолійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, ілюстрація  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Монографія "Конкурентоспроможність: теорія, методи та напрямки 

підвищення"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Конкурентоспроможність: теорія, методи та напрямки 

підвищення [Колективна монографія] / Журан О. А., Поповенко Н. С., 
Чугунов А. А. - Одеса: "Фаворит" - "Друкарський дім", 2008. - 160 с.  

 
Анотація   

Розглянуто теоретичні засади конкурентоспроможністі та зазначена її 
роль у сучасних економічних умовах України.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  84658  
 

Дата реєстрації авторського права  21.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Олешко Анна Анатоліївна, Побоча Катерина Павлівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Навчальний посібник "Антикризове управління фінансовими 
корпораціями"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Антикризове управління фінансовими корпораціями: 
навчальний посібник / А. А. Олешко, К. П. Побоча; Державна 
фіскальна служба України, Університет ДФС України. - Ірпінь, 2017. - 
442 с. - (Серія "Податкова та митна справа в Україні", т. 94). 

 
Анотація   

У навчальному посібнику розкриті основні питання теорії і практики 
антикризового управління фінансовими корпораціями.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  84659  
 

Дата реєстрації авторського права  21.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Побоча Катерина 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)  Автореферат "Управління кредитним портфелем комерційного банку 
в системі антикризового регулювання"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Присвячено проблемам управління кредитним портфелем 
комерційного банку в системі антикризового регулювання.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  84660  
 

Дата реєстрації авторського права  21.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ананьєва Майя Миколаївна, Фаустова Марія Олексіївна, Лобань 
Галина Андріївна, Аветіков Давид Соломонович, Басараб Ярослав 
Олексійович  

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

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

твору (творів)  Науковий твір "Спосіб інгібування активності грибів Candida 
glabrata"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Твір належить до медицини, а саме до медичної мікробіології, та може 
бути використаний для зниження активності мікроорганізмів Candida 
glabrata.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  84661  
 
Дата реєстрації авторського права  21.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Нетюхайло Лілія Григорівна, Бондаренко Валерій Володимирович, 
Сухомлин Тетяна Анатоліївна, Басараб Ярослав Олексійович, 
Харченко Світлана Володимирівна, Іщейкіна Любов Костянтинівна  

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

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

твору (творів)  Науковий твір "Спосіб діагностики ускладнень з боку слинних залоз 
при експериментальній опіковій хворобі" 

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Твір належить до медицини, а саме до внутрішніх хвороб і 
комбустіології, та може бути використаний для діагностики ускладнень 
з боку слинних залоз при експериментальній опіковій хворобі.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  84662  
 
Дата реєстрації авторського права  21.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Нетюхайло Лілія Григорівна, Сухомлин Тетяна Анатоліївна, Басараб 
Ярослав Олексійович, Бондаренко Валерій Володимирович, Харченко 
Світлана Володимирівна, Іщейкіна Любов Костянтинівна  

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

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

твору (творів)  Науковий твір "Спосіб діагностики ускладнень з боку легень при 
експериментальній опіковій хворобі"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Твір належить до медицини, а саме до медичної мікробіології та 
стоматології, та може бути використаний як основа профілактики  
основних захворювань ротової порожнини.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  84663  
 
Дата реєстрації авторського права  21.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Нетюхайло Лілія Григорівна, Бондаренко Валерій Володимирович, 
Басараб Ярослав Олексійович, Харченко Світлана Володимирівна, 
Сухомлин Тетяна Анатоліївна, Іщейкіна Любов Костянтинівна  

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

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

твору (творів)  Науковий твір "Спосіб діагностики ускладнень з боку нирок при 
експериментальній опіковій хворобі"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Твір належить до медицини, а саме до внутрішніх хвороб і 
комбустіології, та може бути використаний для діагностики ускладнень 
з боку органів сечовиділення при експериментальній опіковій хворобі.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  84664  
 

Дата реєстрації авторського права  21.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ананьєва Майя Миколаївна, Лобань Галина Андріївна, Басараб 
Ярослав Олексійович, Фаустова Марія Олексіївна, Аветіков Давид 
Соломонович  

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

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

твору (творів)  Науковий твір "Спосіб інгібування активності грибів Candida 
albicans"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Твір належить до медицини, а саме до медичної мікробіології, та може 
бути використаний для зниження активності мікроорганізмів Candida 
albicans.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  84665  
 

Дата реєстрації авторського права  21.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Нетюхайло Лілія Григорівна, Харченко Світлана Володимирівна, 
Басараб Ярослав Олексійович, Бондаренко Валерій Володимирович, 
Сухомлин Тетяна Анатоліївна, Іщейкіна Любов Костянтинівна  

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

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

твору (творів)  Науковий твір "Спосіб діагностики ускладнень з боку підшлункової 
залози при експериментальній опіковій хворобі"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Твір належить до медицини, а саме до внутрішніх хвороб і 
комбустіології, та може бути використаний для діагностики ускладнень 
з боку підшлункової залози при експериментальній опіковій хворобі.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  84666  
 
Дата реєстрації авторського права  21.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Навчальний посібник "Профессиональное общение: врач - пациент"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Навчальний посібник написано відповідно до типової навчальної 
програми з російської мови як іноземної, щоб використовувати на 
практичних заняттях зі студентами 3-4 курсів, які навчаються за 
спеціальністю 222 "Медицина" у медичних академіях і університетах.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  84667  
 
Дата реєстрації авторського права  21.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кашуба Віталій Олександрович, Шинкарук Оксана Анатоліївна, 
Бишевець Наталія Григорівна  

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

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

твору (творів)  Науковий твір "Методика експрес-оцінки робочої пози студента при 
роботі за комп'ютером"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Розроблено методику експрес-оцінки стану біогеометричного профілю 
робочої пози студента при роботі за комп'ютером.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  84668  
 

Дата реєстрації авторського права  21.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кашуба Віталій Олександрович, Шинкарук Оксана Анатоліївна, 
Бишевець Наталія Григорівна  

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

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

твору (творів)  Науковий твір "Карта візуального скринінгу робочої пози студента 
при використанні інформаційних технологій навчання"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Здійснено розробку карти візуального скринінгу робочої пози студентів 
у положенні "сидячи за комп'ютером", яка містить візуальне 
представлення усіх можливих порушень робочої пози користувача ПК 
у освітньому процесі і їх кількісну оцінку.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  84669  
 

Дата реєстрації авторського права  21.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Книга "Козак-характерник, або Таємна наука діда Архипа"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Це унікальна історія, яка описує магічну тисячолітню традицію, яка 
чудом збереглася на території сучасної України.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  84670  
 

Дата реєстрації авторського права  22.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мелконян Валентина Миколаївна, Лебедєва Надія Михайлівна, 
Омельчук 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)  Методичний посібник "Завдання для проведення тестового контролю 
знань студентів з дисциплін мовознавчого та лінгводидактичного 
циклів: методичний посібник для викладачів і студентів рівнів вищої 
освіти "бакалавр", "магістр" спеціальностей: 035.01 Філологія 
(українська мова та література), 061 Журналістика 014.01 Середня 
освіта (українська мова та література), 014.02 Середня освіта 
(українська, англійська мова та література), 6.020303 Філологія 
(українська мова та література)*, 6.020303 Філологія (українська, 
англійська мова та література)* (форма навчання денна, заочна)"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У методичному посібнику подано різні завдання для проведення 
тестового контролю знань студентів. Завдання складаються з декількох 
варіантів однакового рівня складності. Під час формулювання завдань 
використано відомі студентам терміни, назви, позначення. Усі варіанти 
тестів мають фахове спрямування і вимагають від студентів 
інтегрованого застосування знань. Під час розробки критеріїв 
оцінювання завдань за основу взято повноту і правильність виконання 
завдань.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  84671  
 
Дата реєстрації авторського права  22.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мелконян Валентина Миколаївна, Лебедєва Надія Михайлівна, 
Омельчук 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)  Методичний посібник "Навчальні програми дисциплін мовознавчого 
та лінгводидактичного циклів: посібник для викладачів та студентів" 
рівнів вищої освіти "бакалавр", "магістр" спеціальностей 035.01 
Філологія (українська мова та література) 061 Журналістика 014.01 
Середня освіта (українська мова та література) 014.02 Середня освіта 
(українська, англійська мова та література) 6.020303 Філологія 
(українська мова та література)* 6.020303 Філологія (українська, 
англійська мова та література)* (форма навчання денна, заочна)"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програми охоплюють основні та спеціальні курси, що читаються 
викладачами кафедри мовознавства студентам І-ІV курсів та 
магістрантам. Структура кожної програми містить "Пояснювальну 
записку", зміст лекційних, практичних модулів та самостійної роботи, 
рекомендовану літературу.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  84672  
 
Дата реєстрації авторського права  22.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Пентилюк Марія Іванівна, Гайдаєнко Ірина Василівна, Окуневич 

Тетяна Григорівна, Андрієць Олена Миколаївна, Митрофанова Олена 
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)  Методичний посібник "Завдання для проведення тестового контролю 

знань студентів з дисциплін мовознавчого та лінгводидактичного 
циклів: методичний посібник для викладачів і студентів" рівнів вищої 
освіти "бакалавр", "магістр" спеціальностей: 035.01 Філологія 
(українська мова та література), 014.01 Середня освіта (українська 
мова та література), 014.02 Середня освіта (українська, англійська 
мова та література), 6.020303 Філологія (українська мова та 
література)*, 6.020303 Філологія (українська, англійська мова та 
література)* (форма навчання денна, заочна)"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Методичний посібник містить завдання для проведення тестового 
контролю знань, умінь і навичок студентів з дисципліни мовознавчого 
та лінгводидактичного циклів. Такий вид роботи дозволить здійснити 
контроль та самоконтроль сформованих компетенцій студентів із 
фахових дисциплін. Кожний із блоків включає тести, вимоги до знань, 
умінь і навичок студентів, критерії їхнього оцінювання та список 
рекомендованої літератури, що дасть змогу студентам якісно 
підготуватися до тестового контролю.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  84673  
 
Дата реєстрації авторського права  22.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Пентилюк Марія Іванівна, Гайдаєнко Ірина Василівна, Окуневич 

Тетяна Григорівна, Андрієць Олена Миколаївна, Митрофанова Олена 
Григорівна  

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

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

твору (творів)  Методичний посібник "Навчальні програми дисциплін мовознавчого 
та лінгводидактичного циклів: посібник для викладачів та студентів" 
рівнів вищої освіти "бакалавр", "магістр" спеціальностей: 035.01 
Філологія (українська мова та література) 014.01 Середня освіта 
(українська мова та література), 014.02 Середня освіта (українська, 
англійська мова та література), 6.020303 Філологія (українська мова та 
література)*, 6.020303 Філологія (українська, англійська мова та 
література)* (форма навчання денна, заочна)"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Методичний посібник містить навчальні програми з дисциплін 
мовознавчого та лінгводидактичного циклів. Програми охоплюють 
основні та спеціальні курси, що читаються викладачами кафедри 
мовознавства для студентів 1-4 курсів рівнів вищої освіти "бакалавр" і 
"магістр". Структура кожної програми містить пояснювальну записку, 
зміст навчальної дисципліни, методи навчання і методи контролю, 
критерії оцінювання навчальних досягнень студентів та список 
рекомендованої літератури, що включає основну й додаткову 
літературу та Інтернет-джерела, якими можуть скористатися студенти 
під час підготовки до семінарських і практичних занять.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  84674  
 

Дата реєстрації авторського права  22.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гайдаєнко 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)  Навчальний посібник "Загальне мовознавство" навчально-
методичний комплекс, призначений для здобувачів денної та заочної 
форм навчання першого (бакалаврського) рівня вищої освіти зі 
спеціальностей 035 Філологія (українська мова та література), 014 
Середня освіта (українська мова та література)"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Комплекс призначено для здобувачів денної та заочної форм навчання 
першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів вищої 
освіти зі спеціальностей 035.01 Філологія (українська мова та 
література), 014 Середня освіта (українська, англійська мови та 
література). У комплексі подано навчальну програму, опорні 
конспекти лекцій з дисципліни "Загальне мовознавство" та навчально-
методичне забезпечення до кожної теми семінарських занять, 
самостійної роботи студентів: розгорнуті плани семінарських занять з 
відповідною бібліографією, завдання для самопідготовки, теми, що 
виносяться на самостійне опрацювання, й завдання до них, 
індивідуальне завдання, перелік питань для підготовки до іспиту з 
дисципліни, рекомендовану літературу, Інтернет-ресурси.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  84675  
 

Дата реєстрації авторського права  22.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Наукова стаття "Складові технологічного конструкту системи 
диференційованої логокорекції"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Савінова Н. В. Складові технологічного конструкту 
системи диференційованої логокорекції // Науковий часопис 
Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. 
Корекційна педагогіка та спеціальна психологія. - 2016. - Випуск 32. 
Частина 2. - С. 114-119. 

 
Анотація   

У статті розглядається проблема технологічної складової системи 
диференційованої логопедичної корекції.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  84676  
 

Дата реєстрації авторського права  22.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Наукова стаття "Логодіагностика готовності дітей із тяжкими 
порушеннями мовлення до здійснення базових словотворчих операцій"  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Н. В. Савінова. Логодіагностика готовності дітей із 
тяжкими порушеннями мовлення до здійснення базових словотворчих 
операцій // Збірник наукових праць. Актуальні питання корекційної 
освіти (педагогічні науки). - 2016. - Випуск 8. - С. 234-244. 

 
Анотація   

У статті автор презентує критеріально-показникову базу для оцінки 
словотворчих умінь і навичок дітей з тяжкими порушеннями мовлення 
щодо виділення та розпізнання на слух твірного слова, морфеми із 
звучащого слова, інтегрування словотворчого форманта у склад 
похідного слова.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  84677  
 

Дата реєстрації авторського права  22.01.2019  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дубенко Андрій Євгенійович, Сазонов Сергій Олександрович, Бабкіна 
Юлія Андріївна, Смоланка Володимир Іванович, Орос Михайло 
Михайлович, Грабар Василь Васильович  

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

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

твору (творів)  Науковий твір "Застосування протиепілептичних препаратів для 
лікування епілепсії в Україні за даними електронного регістру"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Дубенко А. Є., Сазонов С. О., Бабкіна Ю. А., 
Смоланка В. І., Орос М. М., Грабар В. В. Застосування 
протиепілептичних препаратів для лікування епілепсії в Україні за 
даними електронного регістру // НейроNews: психоневрология и 
нейропсихиатрия. Хвороби похилого і старечого віку. - 2018. - № 1. - 
С. 10-14. 

 
Анотація   

На підставі даних пілотного проекту в Харківській та Закарпатській 
областях зі створення регістру хворих на епілепсію продемонстровано, 
що терапія згаданого захворювання здійснюється широким спектром 
протиепілептичних препаратів, але, на жаль, зберігається тенденція до 
послуговування проепілептичними засобами старої генерації, що, 
своєю чергою, може призводити до погіршення комплаєнсу.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  84678  
 

Дата реєстрації авторського права  22.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Брати Гелл і Агл (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)  Казка "Сказки после лестницы"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Казка для дітей та дорослих, написана російською мовою.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  84679  
 

Дата реєстрації авторського права  22.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Чернацька Аліна Вікторівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Музичний твір з текстом  
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Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Музичний альбом "Жіночі історії"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Кожна з восьми пісень альбому - особиста жіноча історія, втілена в 
художній образ.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  84680  
 

Дата реєстрації авторського права  22.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лесняк Павло Олегович, Лук'янова Наталя Петрівна, Шем'якін 
Нікіта Іванович  

 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "Видавництво 
"Розумники" 

 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Електронний засіб навчального призначення 
(електронний підручник) "Математика" для 1 класу закладів загальної 
середньої освіти"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Даний твір являє собою комп'ютерну програму, в якій викладено 
матеріал, розроблений для навчання та розвитку учнів перших класів. 
Підручник повністю реалізує змістові домінанти математичної освіти 
галузі державного стандарту початкової освіти, спрямовані на 
формування ключових компетентностей. У підручнику повною мірою 
реалізовано його основні функції: мотиваційну, інформаційну, 
діяльнісну, навчальну, розвивальну, виховну.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  84681  
 

Дата реєстрації авторського права  22.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лесняк Павло Олегович, Лук'янова Наталя Петрівна, Шем'якін 
Нікіта Іванович  

 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "Видавництво 
"Розумники" 

 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Електронний засіб навчального призначення 
(електронний підручник) "Я досліджую світ. Частини 1 та 2" для 1 
класу закладів загальної середньої освіти"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Даний твір являє собою комп'ютерну програму, в якій викладено 
матеріал, розроблений для навчання та розвитку учнів перших класів. 
Електронний підручник повністю реалізує компетентісний підхід до 
навчання, зокрема реалізує концепцію розвитку життєвих навичок, 
визнану у світі найефективнішою для навчання здорового способу 
життя, успішної соціалізації, розвитку особистості, профілактики 
поведінкових ризиків та проблем.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  84682  
 
Дата реєстрації авторського права  22.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лесняк Павло Олегович, Лук'янова Наталя Петрівна, Шем'якін 
Нікіта Іванович  

 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "Видавництво 
"Розумники" 

 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Електронний засіб навчального призначення 
(електронний підручник) "Мистецтво. Частини 1 та 2" для 1 класу 
закладів загальної середньої освіти"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Даний твір являє собою комп'ютерну програму, в якій викладено 
матеріал, розроблений для навчання та розвитку учнів перших класів. 
Підручник повністю реалізує змістові домінанти мистецької освіти 
галузі Державного стандарту початкової освіти, спрямовані на 
формування ключових мистецьких предметних та міжпредметних 
компетентностей. У підручнику повною мірою реалізовано його 
основні функції: мотиваційну, інформаційну, діяльнісну, навчальну, 
розвивальну, виховну.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  84683  
 
Дата реєстрації авторського права  22.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Синопсис телевізійного фільму "Цена жизни"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Концептуальний сценарій телевізійного фільму про те, як група 
українських альпіністів готується підкорити найвищу точку Європи - 
гору Монблан.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  84684  
 

Дата реєстрації авторського права  22.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Самочко Денис 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 для розробки знака для товарів та 

послуг у формі графічних елементів"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Ескіз торгової марки представлений графікою, що включає 
зображення стилізованої корони та орнаменту у вигляді стилізованої 
квітки.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  84685  
 

Дата реєстрації авторського права  22.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Калиниченко Галина Іванівна, Кислинська Алла Ігорівна  
 
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 "Відгодівельні та забійні якості молодняку свиней різних 

генотипів"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У даній роботі наведено результати досліджень відгодівельних, 
забійних та м'ясних якостей чистопородного молодняку свиней великої 
білої породи англійської селекції, а також молодняку, одержаного при 
поєднанні свиней цієї породи із спеціалізованими м'ясними породами, 
такими як ландрас, дюрок, п'єтрен, та їх поєднаннями. Встановлено, 
що найвищими показниками відгодівельних, забійних і м'ясних 
якостей відрізнявся молодняк поєднання ВБхЛхП.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  84686  
 

Дата реєстрації авторського права  22.01.2019  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Міщенко Ганна Володимирівна, Міщенко Олена Володимирівна, 
Венгер Олена Олексіївна, Качук Дар'я Сергіївна  

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

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

 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Стаття "Порівняльне оцінювання поліуретанових іономерів типів 
сульфонат і карбоксилат як зв'язувачів пігментних систем для 
друкування"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У роботі узагальнено результат дослідження з використанням як 
зв'язувачів в пігментних складах для друкування текстильних 
матеріалів плівкоутворювачів нового типу - самодиспергуючих водних 
дисперсій поліуретанових іономатеріалів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  84687  
 
Дата реєстрації авторського права  22.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Козій Михайло Степанович, Шерман Ісаак Михайлович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, ілюстрація  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Монографія "Гистоморфологические особенности ихтиофауны юга 

Украины"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Дана розробка належить до методики викладання дисципліни 
"Гістологія, цитологія та ембріологія риб" і спрямована на отримання 
якісних результатів у навчальному процесі. Пропонуються матеріали 
гістологічних досліджень будови органів і тканин риб, що можуть бути 
використані для самопідготовки студентів зі спеціальності 6.130200 - 
технологія виробництва продукції тваринництва.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  84688  
 

Дата реєстрації авторського права  22.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Боковня Віктор Максимович, Василенко Віталій Іванович, Гук Богдан 
Михайлович, Іващенко Віктор Анатолійович, Кононенко Юрій 
Степанович, Корновенко Сергій Валерійович, Кульбашна Олена 
Анатоліївна, Тараненко Олег Миколайович, Тараненко  Сергій 
Михайлович, Тростіна Світлана 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)  Навчальний посібник "Інтелектуальна власність"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Інтелектуальна власність: Навчальний посібник для 
студ. вищих навч. закладів / В. М. Боковня, В. І. Василенко, Б. М. Гук, 
В. А. Іващенко, Ю. С. Кононенко, С. В. Корновенко, О. А. Кульбашна, 
О. М. Тараненко, С. М. Тараненко, С. В. Тростіна. - Черкаси: 
Чабаненко Ю. А., 2014. - 452 с. 

 
Анотація   

У посібнику викладено основні питання, що стосуються поняття та 
системи інтелектуальної власності, міжнародного і національного 
правового регулювання інтелектуальної власності.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  84689  
 

Дата реєстрації авторського права  22.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Картина "Горішок"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Зображено пейзажний мотив пізньої осені у кримському селі.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  84690  
 

Дата реєстрації авторського права  22.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Картина "На березі річки Тиси"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Зображено пейзажний мотив гірського ландшафту з річкою Тисою. 
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Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  84691  
 
Дата реєстрації авторського права  22.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ковальчук Тетяна Петрівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Картина "Шлях до храму"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Зображено пейзажний мотив Закарпаття.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  84692  
 
Дата реєстрації авторського права  22.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лозовський Сергій Володимирович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Картина "Одеські схили"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Зображено пейзажний мотив одеського морського узбережжя у 
контражурі.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  84693  
 
Дата реєстрації авторського права  22.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лозовський Сергій Володимирович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Картина "Копички"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Зображено пейзажний мотив зими у Седнєві.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  84694  
 

Дата реєстрації авторського права  22.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Картина "Лавандова осінь у Велятино"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Зображено панорамний пейзажний мотив гірського ландшафту, що 
розгортається планами від золотавих пагорбів-вдалечінь.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  84695  
 

Дата реєстрації авторського права  22.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Науковий твір "Систематизація категорій "логістичний канал" і 
"логістичний ланцюг"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Розглянуто трактування категорій "логістичний канал" і "логістичний 
ланцюг" та встановлено їх вживання або як синонімів, або їх зміст та 
відмінності у багатьох літературних джерелах є незрозумілими.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  84696  
 

Дата реєстрації авторського права  22.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Науковий твір "Ідентифікація етапів життєвого циклу логістичної 
системи"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Розглянуто існуючі моделі життєвих циклів організації та обґрунтовано 
етапи еволюційного розвитку логістичної системи: проектно-
верифікаційний; реалізаційно-ефектний; оптимальної ефективності; 
виснаження і занепаду.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  84697  
 
Дата реєстрації авторського права  22.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бородянський Аркадій Олександрович, Левченко 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 "Dream Home Creation v.2"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  84698  
 
Дата реєстрації авторського права  22.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кравченко Анатолій Павлович  
 
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)  Збірка текстів пісень "Слова, що горнуться до пісні"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Збірка текстів пісень "Слова, що горнуться до пісні" включає 39 
різножанрових творів - ліричного, патріотичного та філософського 
характеру.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  84699  
 
Дата реєстрації авторського права  22.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бісик Сергій Петрович, Давидовський Леонід Сергійович, Корбач 

Віктор Григорович, Сливінський Олексій Анатолійович, Арістархов 
Олег Михайлович, Швидкий Сергій Олександрович, Кондрачуков 
Сергій Ігорович  
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Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Науковий твір "Матеріали, що ілюструють результати досліджень 

захищеності зразків бойових броньованих машин"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
 

Анотація   
В роботі наведено ілюстрацію основних результатів досліджень 
захищеності бойових броньованих машин.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  84700  
 

Дата реєстрації авторського права  22.01.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бісик Сергій Петрович, Сливінський Олексій Анатолійович, 

Арістархов Олег Михайлович, Швидкий Сергій Олександрович, 
Кондрачуков Сергій Ігорович, Давидовський Леонід Сергійович, 
Корбач Віктор Григорович  

 

Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 

Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Науковий твір "Програма та методики порівняльних випробувань 

протикульних елементів захисту на основі кераміки для встановлення 
на бронетанкове озброєння та військову техніку"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
 

Анотація   
Програми та методики випробувань протикульних елементів захисту  
на основі кераміки містять перелік показників, що підлягають оцінці, 
умови та порядок проведення випробувань.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  84701  
 

Дата реєстрації авторського права  22.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Пісня "Ты для меня Вселенная"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Музичний твір "Ты для меня Вселенная" у стилі поп-музика.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  84702  
 

Дата реєстрації авторського права  22.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Пісня "Альпийские цветы"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Ліричний музичний твір "Альпийские цветы" у стилі поп-музика.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  84703  
 

Дата реєстрації авторського права  22.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Пісня "Полтава - Берлін"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Музичний твір "Полтава - Берлін" у стилі поп-музика.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  84704  
 

Дата реєстрації авторського права  22.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Пісня "Время футбола"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Музичний твір "Время футбола" у стилі поп-денс, присвячується 
футбольним гравцям і фанатам.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  84705  
 

Дата реєстрації авторського права  22.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Пісня "Immer bei mir ist meine Gitarre"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Музичний твір "Immer bei mir ist meine Gitarre" у стилі романтична 
балада на текст німецькою мовою.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  84706  
 

Дата реєстрації авторського права  22.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Наталевич Наталія Петрівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Пісня "Held des Marathons"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Музичний твір присвячується героям-марафонцям "Held des 
Marathons" у стилі поп-музика на текст німецькою мовою. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  84707  
 

Дата реєстрації авторського права  22.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

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

Дитяча пісня "Матуся" у стилі поп-музика.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  84708  
 

Дата реєстрації авторського права  22.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Пісня "Моїм синам"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Музичний твір "Моїм синам" у стилі поп-музика.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  84709  
 
Дата реєстрації авторського права  22.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Жикол Людмила Олегівна, Васильєва Лариса Яківна, Чадаєв 
Олександр Михайлович  

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

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

твору (творів)  Науковий твір "Глава 1 "Магічний повітряний змій" Математичної 
сюжетної комп'ютерної гри "Геометромагія" ("Геометромагія")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Глава 1 "Магічний повітряний змій" Математичної сюжетної 
комп'ютерної гри "Геометрія" є розробкою інноваційного способу 
реалізації педагогічної технології "Перевернуте навчання" на уроках 
математики.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  84710  
 
Дата реєстрації авторського права  22.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Губка Сергій Олексійович, Губка Олексій Сергійович, Дергачов 
Володимир Андрійович  

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

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

твору (творів)  Монографія "Логічні процесори"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У монографії розглянуто проблеми побудови логічних процесорів для 
вирішення задач, що виникають при розробці інформаційних систем.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  84711  
 
Дата реєстрації авторського права  22.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дідик Лідія Миколаївна  
 
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 "Відверта розмова"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  84712  
 
Дата реєстрації авторського права  22.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Літературний письмовий твір "Методика професійного виявлення, 
мінімізації, локалізації і запобігання корупційним, економічним, 
фінансовим, правовим, кадровим та інформаційним ризикам із 
використанням поліграфа (детектора брехні) та навчання експертів-
поліграфологів і супутніх інноваційних технологій"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  84713  
 

Дата реєстрації авторського права  22.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Збірник музичних творів із текстами "Extended play "Unspoken" 
("Unspoken")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Збірник "Unspoken" містить перелічені далі музичні твори, 
упорядковані у наступному порядку: 1. Lost my soul; 2. Bad things; 3. 
Pass through; 4. Close my eyes; 5. I'd rather be alone.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  84714  
 
Дата реєстрації авторського права  22.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Монографія "Теоретико-методичні підходи до формування в учнів 
наукової картини світу в школах України (ХХ століття)".   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У монографії на основі аналізу архівних матеріалів, наукової, 
навчально-методичної літератури та інших джерел проаналізовано 
можливості формування в підростаючого покоління наукової картини 
світу в різні історичні періоди.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  84715  
 
Дата реєстрації авторського права  22.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Навчально-методичний посібник для загальноосвітніх навчальних 
закладів "Гендерний підхід до організації навчально-виховного 
процесу сучасної школи. Друге видання"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У навчально-методичному посібнику проаналізовано історичні аспекти 
гендерної соціалізації молоді та її безпосередній зв'язок із трудовою 
підготовкою, висвітлено роль та місце жіноцтва  в історії розвитку 
суспільства, показано, що у гендерному розподілі праці існує дисбаланс, 
розглянуто можливості організації навчально-виховного процесу 
сучасної школи з урахуванням гендерних процесів. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  84716  
 

Дата реєстрації авторського права  22.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Програмний продукт "AP VER. 1.0"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  84717  
 

Дата реєстрації авторського права  22.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Романюк Олександр Никифорович, Нечипорук Микола Леонідович, 
Романюк Сергій Олександрович  

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

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

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Визначення інтенсивності відбитого світла з 
використанням моделі Кука-Торенса"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Комп'ютерна програма для визначення інтенсивності відбитого світла 
з використанням моделі Кука-Торенса.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  84718  
 

Дата реєстрації авторського права  22.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Литвин Олександр Валеріанович  
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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)  Навчальне електронне видання "Методичні вказівки до виконання 
комплексних контрольних робіт з дисципліни "Інтелектуальна 
власність та патентознавство"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Методичні вказівки до виконання комплексних контрольних робіт з 
дисципліни "Інтелектуальна власність та патентознавство" для 
студентів освітньо-кваліфікаційного рівня "магістр". 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  84719  
 

Дата реєстрації авторського права  22.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Федькін Сергій Сергійович, Кузьміних Валерій Олександрович, 
Тараненко Руслан Анатолійович  

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

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

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Програмні засоби збору та обробки патентної 
інформації"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програмні засоби збору та обробки патентної інформації дозволяють 
здійснити швидкий та ефективний пошук та отримати в результаті 
консолідовану інформацію по запиту з урахуванням релевантності 
відповідно до сформованого запиту.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  84720  
 

Дата реєстрації авторського права  22.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Літературний письмовий твір наукового характеру "Навчально-
методичні рекомендації до дисципліни "Основи музеєзнавства"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Вичівський П. П. Навчально-методичні рекомендації 
до дисципліни "Основи музеєзнавства" / П. П. Вичівський - Івано-
Франківськ : 2017. - 32 с. 

 
Анотація   

Професійно-орієнтована дисципліна формує фахівців спеціальності 242 
"Туризм" ОС "бакалавр". Вивчення дисципліни зумовлене постійно 
зростаючими  вимогами до якості підготовки фахівців у цій сфері.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  84721  
 

Дата реєстрації авторського права  22.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Літературний письмовий твір наукового характеру "Навчально-
методичні рекомендації до дисципліни "Планування та обслуговування 
турпотоків"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Вичівський П. П. Навчально-методичні рекомендації 
до дисципліни "Планування та обслуговування турпотоків" / П. П. 
Вичівський - Івано-Франківськ : 2017. - 32 с. 

 
Анотація   

Професійно-орієнтована дисципліна формує фахівців спеціальності 242 
"Туризм" ОС "магістр". Вивчення дисципліни зумовлене постійно 
зростаючими вимогами до якості підготовки фахівців у цій сфері.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  84722  
 
Дата реєстрації авторського права  22.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Рудакова 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)  Книга "Привіт, я Кі-мі-ко"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Про переповнюючі душу емоції кохання, відданості і дружби з 
чотирилапим другом на ім'я Кі-мі-ко. Кумедні, смішні й зворушливі 
моменти з життя поруч з рудим і пухнастим дивом з країни Сонця, що 
сходить.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  84723  
 
Дата реєстрації авторського права  22.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кашинцева Оксана Юріївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця  Науково-дослідний інститут інтелектуальної власності Національної 

академії правових наук України 
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Монографія "Інтелектуальна власність і біоетика: аспекти 

гармонізації"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Монографія присвячена проблемам пошуку правових механізмів 
гармонізації прав людини та прав інтелектуальної власності на засадах 
сучасної наукової етики та верховенства природних прав людини. 
Сучасне розуміння суспільством моральності процесу монополізації 
результатів інтелектуальної діяльності в сфері медицини та фармації 
зазнає суттєвих змін, повертаючись до моделі верховенства природних 
прав людини.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  84724  
 

Дата реєстрації авторського права  22.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сопова Катерина Андріївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця  Науково-дослідний інститут інтелектуальної власності Національної 

академії правових наук України 
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Монографія "Доказування у цивільних справах щодо захисту прав на 

знак для товарів і послуг"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Монографія присвячена розгляду суспільних відносин, що виникають 
у процесі доказування при розгляді цивільних справ щодо захисту прав 
на знаки для товарів і послуг, виявлені в результаті наукового 
узагальнення та аналізу взаємозв'язку цивільного та цивільного 
процесуального законодавства, спеціального законодавства в сфері 
охорони прав на знаки для товарів і послуг, судової та судово-
експертної практики. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  84725  
 

Дата реєстрації авторського права  22.01.2019  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

найменування роботодавця  Науково-дослідний інститут інтелектуальної власності Національної 
академії правових наук України 

 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Брошура "Порядок виконання операції щодо укладення ліцензійного 
договору"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Брошура присвячена питанням, що пов'язані із укладанням 
ліцензійного договору. Розглянуто питання, що ставляться ліцензіаром 
та лізензіатом у ході проведення переговорів перед укладанням 
ліцензійного договору.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  84726  
 
Дата реєстрації авторського права  22.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Степаненко Ніна Степанівна, Мартиросян Людмила Іванівна, Браїлко 
Юлія Іванівна, Олійник Світлана Петрівна, Рудич Оксана Олексіївна, 
Стиркіна Юлія Сергіївна, Палеха Ольга Миколаївна  

 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка 
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Монографія "Мова як багаторівнева система й лінгводидактичні 
засади вивчення української та іноземних мов"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Мова як багаторівнева система й лінгводидактичні засади 

вивчення української та іноземних мов : [монографія] / Н. С. Степаненко, 
Л. І. Мартиросян, Ю. І. Браїлко [та ін.] ; ред. кол. : Н. С. Степаненко (голов. 
ред.) [та ін.]. - Полтава : ПНПУ імені В. Г. Короленка, 2018. - 322 с. 

 
Анотація   

У монографії вміщені статті з актуальних проблем лінгвістики, 
методики викладання рідної та іноземної мов у загальноосвітніх 
закладах і закладах вищої освіти, мовленнєвого розвитку особистості 
школяра та студента.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  84727  
 

Дата реєстрації авторського права  22.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "Телерадіокомпанія "Нові 
комунікації" 

 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Сценарій передачі "Джокери. Шлях в президенти"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

В основі проекту розслідування про шістьох кандидатів в президенти. 
Кожна серія про окремого з кандидатів. Завдання "Джокерів" показати 
політичний шлях головного героя, як розвивалась його політична 
кар'єра від початку політичного шляху до теперішнього моменту.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  84728  
 
Дата реєстрації авторського права  22.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Грянка Олександр Васильович, Стрижак Юрій Іванович, Бурман 
Олексій Михайлович  

 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Приватне акціонерне товариство "БАНКОМЗВ'ЯЗОК" 
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Спеціальне програмне забезпечення 
"Програмний сервіс" "ДПСУ-МТСБУ", для забезпечення обробки 
даних та доступу до БД МТСБУ    

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма розроблена з метою забезпечення обробки запитів 
користувачів системи "Гарт-1" ДПСУ до БД МТСБУ про 
наявність/відсутність у БД МТСБУ відомостей про чинні на дату 
перевірки внутрішні договори обов'язкового страхування цивільно-
правової відповідальності (ВС) та договори міжнародного 
обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності (МС) за 
такими реквізитами: державний номер АТЗ (обов'язковий); тип АТЗ 
(обов'язковий); номер страхового поліса (необов'язковий).  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  84729  
 
Дата реєстрації авторського права  22.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

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

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Video Analytics and Access Control Integration 
System (VAACI) "   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма з інтеграції систем контролю доступу, керування 
відеонаглядом, розпізнавання облич.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  84730  
 

Дата реєстрації авторського права  22.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дячук Дмитро Дмитрович, Мороз Галина Зотівна, Гідзинська Ірина 
Миколаївна, Кравченко Анатолій Миколайович, Лисиця Тетяна 
Станіславівна, Дзізінська Олена Олександрівна  

 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Державна наукова установа "Науково-практичний центр 
профілактичної та клінічної медицини" Державного управління 
справами 

 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Науково-практичний твір "ПРОФІЛАКТИКА СЕРЦЕВО-
СУДИННИХ ЗАХВОРЮВАНЬ: ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ТА 
ПРАКТИЧНЕ ВПРОВАДЖЕННЯ"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Монографія присвячена дослідженню наукових підходів щодо 
профілактики серцево-судинних захворювань з позиції доказової 
медицини. Узагальнено наукові дані щодо розвитку профілактичної 
кардіології, зокрема концепції факторів ризику, сучасний стан 
проблеми в світі та Україні, досвід Державної наукової установи 
"Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини" 
Державного управління справами, щодо розробки та впровадження 
Локального протоколу медичної допомоги "Профілактика серцево-
судинних захворювань". 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  84731  
 

Дата реєстрації авторського права  22.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Волянська-Савчук Леся Вікторівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 



Авторське право і суміжні права. Офіційний бюлетень № 52, 2019 
 

291 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір наукового характеру "Role of corporative 
culture in the system of personnel management in enterprise"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У статті проаналізовано корпоративну культуру як один із елементів 
системи управління персоналом підприємства.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  84732  
 

Дата реєстрації авторського права  22.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Волянська-Савчук Леся Вікторівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Літературний письмовий твір наукового характеру "Визначення 
поняття "корпоративна культура"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Проведені дослідження щодо визначення поняття "корпоративна 
культура" виявили різноплановість та розбіжність у поглядах авторів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  84733  
 
Дата реєстрації авторського права  22.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Літературний твір "Керівництво для пацієнтів, які лікуються методом 
перитонеального діалізу, та їх родин"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Літературний твір "Керівництво для пацієнтів, які лікуються методом 
перитонеального діалізу, та їх родин" є навчальним посібником, в 
якому розглядаються теоретичні та методологічні основи лікування 
методом перитонеального діалізу. Посібник призначено для пацієнтів 
та членів їх родин.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  84734  
 

Дата реєстрації авторського права  22.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Соловйов Віктор Алмабайович  
 
Повне ім'я або 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 "Катарсис як ефект впливу музичного твору"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Особливості катарсису як психологічного стану людини в результаті 
прослуховування музичного твору розглядаються у статті в широкому 
історичному контексті - від епохи античного до наших днів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  84735  
 

Дата реєстрації авторського права  22.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

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

"Ми разом" автор пісні заслужений діячь мистецтв України 
Пономарьов Олексій Михайлович.   
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  84736  
 

Дата реєстрації авторського права  22.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Пісня "Ми Україна"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  84737  
 

Дата реєстрації авторського права  22.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Пономарьов Олексій Михайлович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Пісня "Это всё история"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

"Это всё история". Пісня написана заслуженим діячем мистецтв 
України Пономарьовим Олексієм Михайловичем. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  84738  
 

Дата реєстрації авторського права  22.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Пономарьов Олексій Михайлович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 

Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Пісня "Я молюсь за всіх"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

"Я молюсь за всіх" автор музики та слів Пономарьов Олексій 
Михайлович. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  84739  
 

Дата реєстрації авторського права  22.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Пономарьов Олексій Михайлович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Збірник колискових пісень "Колискові із любов'ю"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

"Колискові із любов'ю"  - це збірка колискових пісень, яка складається 
з 11 пісень.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  84740  
 

Дата реєстрації авторського права  22.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Вірш "Живи вічно, Україно, і слава, і воля"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Ліричний віршований твір, створений як слова до однойменної пісні.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  84741  
 

Дата реєстрації авторського права  23.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Науковий твір "Безвекторне просторове гвінтове обчислювання в 
фундаментальній фізиці"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Теорія елементарних частинок. Модель атома на зіткненнях 
елементарних частинок і атомів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  84742  
 
Дата реєстрації авторського права  23.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Баркасі Вікторія Володимирівна, Нікіфорчук 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)  Навчально-методичний посібник для самостійної роботи студентів з 
курсу "Теоретична граматика англійської мови"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Баркасі В. В., Нікіфорчук С. С. Теоретична граматика 
англійської мови. Навчально-методичний посібник для самостійної 
роботи студентів. - Миколаїв. 

 
Анотація   

Посібник розрахований на студентів-германістів як деної, так і заочної 
форми навчання IV курсу факультету іноземної філології вищих 
навчальних закладів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  84743  
 

Дата реєстрації авторського права  23.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Баркасі Вікторія Володимирівна, Нікіфорчук 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)  Навчально-методичний посібник для самостійної роботи з курсу 
"Лексикологія англійської мови"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Баркасі В. В., Нікіфорчук С. С. Лексикологія 
англійської мови. Навчально-методичний посібник для самостійної 
роботи студентів. - Миколаїв. 

 
Анотація   

У посібнику висвітлено важливі питання програмного матеріалу з 
курсу "Лексикологія англійської мови".  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  84744  
 
Дата реєстрації авторського права  23.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Баркасі Вікторія Володимирівна, Каленюк Світлана Олександрівна, 

Коваленко Ольга Вікторівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Науковий твір "Словник лінгвістичних термінів для студентів 

філологічних факультетів"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Баркасі В. В., Каленюк С. О., Коваленко О. В. 

Словник лінгвістичних термінів для студентів філологічних 
факультетів / За ред. С. О. Каленюк. - Миколаїв, МНУ ім. В. О. Сухомлин-
ського, 2017. - 123 с. 

 
Анотація   

У словнику до українських лінгвістичних термінів подано еквіваленти 
англійською та німецькою мовами.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  84745  
 

Дата реєстрації авторського права  23.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Опис з ілюстрацією "Вековой календарь - календарь долгосрочного 
планирования"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Опис до розробленого календаря століття довгострокового планування. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  84746  
 

Дата реєстрації авторського права  23.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Морозов Андрій Васильович, Плечистий Дмитро Дмитрович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця Житомирський державний технологічний університет 
 
Об'єкт авторського права, до  

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

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

Комп'ютерна програма реалізує алгоритм розв'язання задачі пошуку 
найкоротшого замкненого маршруту, який проходить точно один раз 
по заданій множині пунктів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  84747  
 
Дата реєстрації авторського права  23.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Панченко Михайло 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 "Керамічна пляшка "Спортивний 
автомобіль"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Керамічна пляшка виконана у формі спортивного автомобіля в 
чорному кольорі з срібним патинуванням і червоному із золотим 
декором, розміром 26,5×7×10 см.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  84748  
 
Дата реєстрації авторського права  23.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Панченко Михайло 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 "Керамічна пляшка "Скрипка"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Керамічна пляшка виконана в формі музичного інструмента - скрипки, 
в чорному, білому і класичному коричневому кольорах, з 
патинуванням, розміром 43,5×14×7 см.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  84749  
 

Дата реєстрації авторського права  23.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Панченко Михайло 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 "Керамічна пляшка "Чихуа"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Керамічна пляшка виконана у формі сидячої собаки, породи чихуахуа, 
розміром 21×11×13,5 см.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  84750  
 
Дата реєстрації авторського права  23.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Панченко Михайло Павлович  
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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 "Керамічна пляшка "Штоф гербовий"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Керамічна пляшка з кришкою, розміром 20×16,5×5 см.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  84751  
 

Дата реєстрації авторського права  23.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Панченко Михайло 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 "Керамічна пляшка "Штоф карпатський"  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Керамічна пляшка з кришкою, розміром 23,5×16×6 см.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  84752  
 

Дата реєстрації авторського права  23.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Панченко Михайло 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 "Керамічна пляшка "Нагородна 
статуетка"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Керамічна пляшка виконана в формі нагородної статуетки, в золотому 
кольорі, розміром 32,5×9,5×9,5 см.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  84753  
 

Дата реєстрації авторського права  23.01.2019  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Панченко Михайло 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 "Керамічна пляшка "Мопс"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Керамічна пляшка виконана у формі сидячої собаки, породи мопс, 
розміром 20×10×13 см.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  84754  
 

Дата реєстрації авторського права  23.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Панченко Михайло 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 "Керамічна пляшка "Корона"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Керамічна пляшка виконана у формі корони монархів, в коричнево-
золотому кольорі, розміром 24,5×12,5×5 см.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  84755  
 
Дата реєстрації авторського права  23.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Панченко Михайло 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 "Керамічна пляшка "Свинка"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Керамічна пляшка виконана в формі свині, розміром 19×13×12,5 см.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  84756  
 
Дата реєстрації авторського права  23.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Панченко Михайло 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 "Керамічна пляшка "Легенда"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Керамічна пляшка з кришкою, розміром 28,5×11×5,5 см.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  84757  
 
Дата реєстрації авторського права  23.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Панченко Михайло 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 "Керамічна пляшка "Кіт"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Керамічна пляшка виконана у формі сидячого кота, розміром 
20×10×13,5 см.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  84758  
 
Дата реєстрації авторського права  23.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Панченко Михайло 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 "Керамічна пляшка "Кинжал"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Керамічна пляшка виконана у формі кинджала, розміром 44×8,5×4 см.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  84759  
 

Дата реєстрації авторського права  23.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Панченко Михайло 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 "Керамічна пляшка "Йоркшир"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Керамічна пляшка виконана у формі сидячої собаки, породи йоркшир, 
розміром 22×9,5×11 см.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  84760  
 

Дата реєстрації авторського права  23.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Панченко Михайло 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 "Керамічна пляшка "Автомат"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Керамічна пляшка виконана у формі автомата, розміром 45×25×5 см.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  84761  
 
Дата реєстрації авторського права  23.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Панченко Михайло 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 "Керамічна пляшка "Бутылка 

коллекционная"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 

Анотація   
Керамічна пляшка з кришкою, розміром 21,5×11,5×11,5 см.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  84762  
 
Дата реєстрації авторського права  23.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Аверіна Оксана Володимирівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір практичного характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Літературний письмовий твір практичного характеру "Метод 

соединения кожи с зеркальным полистиролом"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  84763  
 

Дата реєстрації авторського права  23.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Літературний письмовий твір з ілюстраціями "Опис та правила гри 
Петанк (металевий, м'який)" ("Петанк")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

В творі зазначаються правила гри Петанк, суть якої полягає в тому, 
щоб кинути металеву або м'яку кулю якомога ближче до цілі 
(кошонета).  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  84764  
 

Дата реєстрації авторського права  23.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Твір ужиткового мистецтва "Маска "Заяц"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  84765  
 
Дата реєстрації авторського права  23.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Аверіна Оксана Володимирівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Твір ужиткового мистецтва  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Твір ужиткового мистецтва "Маска "Кошка"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  84766  
 
Дата реєстрації авторського права  23.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Майданик Любов Романівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Літературний письмовий твір наукового характеру "Концепція 

Національної стратегії розвитку та функціонування державної системи 
правової охорони інтелектуальної власності України"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Розроблено пропозиції щодо підготовки національної стратегії 
інтелектуальної власності України. Пропонуються етапи щодо 
підготовки, написання та впровадження такої стратегії з урахуванням 
особливостей вітчизняної правозастосовної практики, а також 
євроінтеграційних перспектив розвитку сфери інтелектуальної 
власності. Розкривається зміст національної стратегії інтелектуальної 
власності з урахуванням досвіду інших країн, які успішно її 
підготували та впровадили на державному рівні.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  84767  
  
Дата реєстрації авторського права  23.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сванідзе Тимур Зурабович, Мороз Костянтин Іванович, Гончарук 

Ганна Віталіївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Аудіовізуальний твір  
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Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Відеокліп на пісню "Постой, любимая"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  84768  
 
Дата реєстрації авторського права  23.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Халупний Андрій Вадимович, Жеребецький Володимир Євгенійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

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

Комп'ютерна програма "ARTEAM Labs" призначена для генерування 
юридичних документів відповідно до запиту користувача, а також для 
забезпечення оформлення документів згідно з належною юридичною 
практикою та з використанням чинних нормативно-правових актів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  84769  
 
Дата реєстрації авторського права  23.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Науковий твір "Індексний аналіз показників економічної 
ефективності діяльності підприємства"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Метою статті є дослідження оцінки факторів у динаміці змін 
показників на базі індексних моделей. В процесі аналізу літературних 
джерел та власної точки зору на означену проблему, виявлено такі 
фактори, що впливають на економічну ефективність діяльності 
підприємства: виробничі та комерційні фактори, 
конкурентоспроможність продукції, життєвий цикл товару.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  84770  
 

Дата реєстрації авторського права  23.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Науковий твір "Аналіз рентабельності власного капіталу"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  84771  
 

Дата реєстрації авторського права  23.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Науковий твір "Статистичний аналіз ризиків машинобудівного 
підприємства"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Метою статті є розкриття та висвітлення сутності економіко-
математичних методів для оцінки ризиків машинобудівного 
підприємства; проведення аналізу існуючих показників; обґрунтування 
доцільності використання даних методів у конкретних умовах.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  84772  
 

Дата реєстрації авторського права  23.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Науковий твір "Механізм оцінки економічної діяльності 
машинобудівних підприємств"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Стаття присвячена питанням розробки механізму оцінки економічної 
ефективності діяльності машинобудівних підприємств на основі 
використання факторного аналізу й оцінки рентабельності власного 
капіталу підприємств, що досліджуються.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  84773  
 

Дата реєстрації авторського права  23.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Науковий твір "Імітаційне моделювання економічної ефективності 
діяльності підприємства"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Стаття присвячена питанням імітаційного моделювання з точки зору 
розробки його основних методів - аналітичного, методу статичного 
моделювання й аналітико-статистичного методу, на прикладі 
машинобудівного підприємства за допомогою ЕОМ.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  84774  
 
Дата реєстрації авторського права  23.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук 
"Ультразвуковая очистка деталей-шестерен в промышленности при 
вариациях температурных режимов в жидкой среде"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук 
за спеціальністю 05.07.04 проведене дослідження кавітаційного 
руйнування та диспергування твердих плівок-забруднень деталей 
двигунів в ультразвуковому полі при варіаціях температруного 
режиму.   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  84775  
 

Дата реєстрації авторського права  23.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дениченко Ірина Миколаївна, Кудрявцева Валентина Федорівна, 
Літікова Олександра Іванівна, Пархоменко Олександра Андріївна, 
Токарева Ольга Вікторівна, Юрженко Альона Юріївна, Яресько 
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)  Навчальний посібник "Full Ahead. Student's Book"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Посібник вміщує навчальний матеріал, спрямований на англомовну 
підготовку курсантів 6.07.0104 "Морський та річковий транспорт" 
професійного спрямування "Експлуатація суднових енергетичних 
установок" для проходження практики на судах із міжнародними 
екіпажами. Мета посібника - розвиток умінь спілкування англійською 
мовою під час розв'язання професійних завдань, пов'язаних з доглядом, 
обслуговуванням та ремонтом суднових механізмів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  84776  
 
Дата реєстрації авторського права  23.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дмитренко Максим Борисович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Музичний твір з текстом, складений твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Музичний альбом "Walls"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  84777  
 
Дата реєстрації авторського права  23.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дмитренко Максим Борисович, Бубряк Андрій Олександрович, Піць 

Вадим Вікторович, Прасол Ігор Григорович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Музичний альбом "The Overwhelming"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  84778  
 

Дата реєстрації авторського права  23.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Музичний альбом "Coffe sessions"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  84779  
 

Дата реєстрації авторського права  23.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Науковий твір "Спосіб автономного переносу теплоносія або 
хладогена"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  84780  
 

Дата реєстрації авторського права  23.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Наукова стаття "Автоматизированная обработка классических 
произведений для фортепиано с использованием сиамской нейронной 
сети"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Левицька Т. О. Автоматизированная обработка 
классических произведений для фортепиано с использованием 
сиамской нейронной сети / Наука та виробництво. - 2018. - Випуск 19. - 
С. 196-203. 

 
Анотація   

Дана стаття присвячена створенню моделі нейронної мережі для 
аналізу і обробки класичних творів на піаніно на основі технологій 
обробки природної мови, адаптації методу векторного подання слів для 
роботи з акордами, використання машинного навчання у сфері аналізу 
класичних творів для фортепіано.   
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  84781  
 

Дата реєстрації авторського права  23.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Науковий каталог "Інноваційні організаційні структури методичної 
роботи з педагогічними кадрами в системі неперервної освіти"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У науковому каталозі репрезентовано інноваційні організаційні 
структури методичної роботи з педагогічними кадрами: школу 
педагогів нової формації, міжгалузеву лабораторію компетентного 
методиста, інтерактивну школу сучасного вчителя, освітнє трансфер-
містечко інноваційних можливостей.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  84782  
 

Дата реєстрації авторського права  23.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кутузов Ігор 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)  Науково-популярний літературний твір "Один или первый. Путь 
лидера"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Кутузов И. Один или Первый: / Игорь Кутузов. - 
Миколаїв: Літопис, 2018 - 380 с. 

 
Анотація   

В книзі показано, в чому різниця між мрійником та лідером з 
психологічної точки зору; розглянуті засади для прийняття рішень 
лідером; показано, як йти шляхом лідера, залишаючись при цьому 
людиною. Мова - російська.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  84783  
 

Дата реєстрації авторського права  23.01.2019  
 
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)  Монографія "Соціально-педагогічні аспекти освіти різних категорій 
дорослих"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Архипова С. П. Соціально-педагогічні аспекти освіти 
різних категорій дорослих : монографія / Архипова Світлана Петрівна. 
- Черкаси: ФОП Пономаренко Р. В., - 2013. - 354 с. 

 
Анотація   

У монографії означені концептуальні підходи до дослідження проблеми 
освіти дорослої людини; теоретичні і організаційно-педагогічні засади 
різних категорій дорослих; основні підходи до конструювання 
освітнього простору соціально незахищених категорій дорослих; зміст 
діяльності соціальних працівників щодо надання освітніх послуг 
різним категоріям дорослих.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  84784  
 

Дата реєстрації авторського права  23.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Рижко Ігор Юрійович  
 
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)  Фотографічні твори "Дизайн приміщення салону краси"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Дизайн приміщення салону краси у вигляді збірки ескізів з 18 
фотографій.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  84785  
 

Дата реєстрації авторського права  23.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Збірка творів декоративно-ужиткового мистецтва "Дитяча шапка-
шолом Beezy" ("Дитяча шапка-шолом Beezy")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  84786  
 

Дата реєстрації авторського права  23.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Чурсіна Людмила Андріївна, Домбровська Олена Петрівна, Резвих 
Ніна Ігорівна  

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

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

твору (творів)  Навчальний посібник "Стандартизація продукції та послуг"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  84787  
 

Дата реєстрації авторського права  23.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Співак Максим Валерійович  
 
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 "Наповнення веб-сайту "www.esot.net.ua"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 



Авторське право і суміжні права. Офіційний бюлетень № 52, 2019 
 

312 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  84788  
 

Дата реєстрації авторського права  23.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Братішко Юлія Сергіївна, Посилкіна Ольга Вікторівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

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

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

твору (творів)  Науковий твір "Науково-методичні рекомендації "Формування 
компетентностей менеджера із соціальної відповідальності 
фармацевтичного підприємства"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Твір спрямований на формування науково-практичних підходів до 
визначення кола компетентностей менеджера із соціальної 
відповідальності на фармацевтичних підприємствах, що дозволить 
підвищити ефективність підготовки та підбору кандидатів на зазначені 
посади на вітчизняних фармацевтичних підприємствах, завдяки чому 
підвищиться ефективність управління соціально-відповідальною 
діяльністю фармацевтичних підприємств, укріпиться їхня ділова 
репутація, імідж та підвищиться конкурентоспроможність 
фармацевтичних підприємств як на українському, так і на світовому 
фармацевтичних ринках.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  84789  
 

Дата реєстрації авторського права  23.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ракша-Слюсарева Олена Анатоліївна, Слюсарев Олексій 
Аркадійович, 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, літературний 
письмовий твір навчального характеру  

 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Зооантропонози"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Твір створено для вивчення навчальної дисципліни "Мікробіологія, 
вірусологія і імунологія" для студентів медичних і стоматологічних 
факультетів і стосується поширення, класифікації, епідеміології 
мікобактерій, епідеміології, патогенезу, особливостей мікробіологічної 
діагностики, клінічної картини, особливостей лікування та 
профілактики туберкульозу.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  84790  
 

Дата реєстрації авторського права  23.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Книга "Інклюзивний розвиток економіки і аграрної сфери (теорія, 
методика, аналіз)"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Гуторов А. О. Інклюзивний розвиток економіки і 
аграрної сфери (теорія, методика, аналіз). Харків: Видавництво 
"Точка", 2019. - 146 с. 

 
Анотація   

Узагальнено теоретико-методологічні засади інклюзивної економіки та 
інклюзивного розвитку.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  84791  
 

Дата реєстрації авторського права  23.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Онисько Олег Романович, Копей Володимир Богданович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Побудова профілю замкової нарізі за 
значеннями геометричних параметрів різця"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма призначена для побудови профілю стандартної нарізі замка 
бурильної труби та корекції профілю різця за значенням геометричних 
параметрів різця.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  84792  
 

Дата реєстрації авторського права  23.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Інформаційна технологія розпізнавання та 
каталогізації рослин за зображенням листя"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Розроблено програмний продукт, що базується на модифікованій 
моделі згоркової нейронної мережі "Inception model".  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  84793  
 

Дата реєстрації авторського права  23.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гончаренко Марія 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 "Синергетичний світогляд сучасного етапу розвитку 
світу і людини"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У монографії висвітлено сутність сучасного світогляду людини 
постнекласичного періоду розвитку.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  84794  
 

Дата реєстрації авторського права  23.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гончаренко Марія Степанівна, Носов Костянтин Валентинович, 
Олійник Аліна 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 "Авторська модифікація програми схуднення та 
оздоровлення жінок за допомогою он-лайн системи"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У роботі наведено дослідження, що полягає в розробленні та 
впровадженні програми схуднення та оздоровлення жінок різних 
вікових груп за допомогою он-лайн системи на основі валеологічних 
технологій формування здорового способу життя та перевірки її 
ефективності.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  84795  
 

Дата реєстрації авторського права  23.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Нежевело Валентина Вікторівна, Петрова Наталія Олександрівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Стаття "Особенности применения Типового договора аренды земли в 
Украине"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У статті досліджені особливості застосування Типового договору 
оренди земель України.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  84796  
 

Дата реєстрації авторського права  23.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Воєвідко Людмила Миколаївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Методичні рекомендації "Самостійна робота студентів з "Методики 
музичного виховання"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Воєвідко Л. М. Самостійна робота студентів з 
методики музичного виховання: методичні рекомендації / Л. М. 
Воєвідко. - Кам'янець-Подільський: ФОП Сисин Я. І., 2013. - 88 с. 

 

Анотація   
У методичних рекомендаціях висвітлено теоретичні та практичні 
аспекти самостійної роботи студентів у закладах вищої освіти з однієї з 
провідних навчальних дисциплін підготовки вчителів музичного 
мистецтва "Методика музичного виховання".  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  84797  
 

Дата реєстрації авторського права  24.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру  
 



Авторське право і суміжні права. Офіційний бюлетень № 52, 2019 
 

316 

Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Навчальний посібник "Логопедичні картки для розвитку мовлення і 

дрібної моторики рук "Аґ'у"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
 

Анотація   
Логопедичні картки для розвитку мовлення "Аґ'у" - це навчальний, 
розвивальний, ігровий матеріал, спрямований на розвиток немовлят 
та дітей, які мають труднощі у оволодінні мовленням.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  84798  
 

Дата реєстрації авторського права  24.01.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Коваленко Наталія Дмитрівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 

Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Навчально-методичний посібник "Етнолінгвістика. Традиційні 

календарні обряди"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Коваленко Н. Д. Етнолінгвістика. Традиційні 
календарні обряди : навчально-методичний посібник. - Кам'янець-
Подільський : Кам'янець-Подільський національний університет імені 
Івана Огієнка, 2017. - 116 с. 

 

Анотація   
Навчально-методичний посібник "Етнолінгвістика. Традиційні 
календарні обряди" є науково-методичним дослідженням розділу 
"Мовно-культурний компонент традиційних календарних обрядів" 
навчальної дисципліни "Етнолінгвістика".  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  84799  
 

Дата реєстрації авторського права  24.01.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Коваленко Наталія Дмитрівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 

Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Навчально-методичний посібник "Етнолінгвістика. Традиційні 

родинні обряди"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Коваленко Н. Д. Етнолінгвістика. Традиційні родинні 
обряди : навчально-методичний посібник. - Кам'янець-Подільський : 
ТОВ "Друкарня "Рута", 2015. - 240 с. 

 

Анотація   
Навчально-методичний посібник "Етнолінгвістика. Традиційні 
родинні обряди" є науково-методичним дослідженням розділу 
"Національно-культурний мовний компонент традиційних родинних 
обрядів" навчальної дисципліни "Етнолінгвістика".  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  84800  
 

Дата реєстрації авторського права  24.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Коваленко Наталія Дмитрівна, Щегельський Валерій Васильович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Навчально-методичний посібник "Фольклорно-діалектологічна 
практика"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Коваленко Н. Д., Щегельський В. В. Фольклорно-
діалектологічна практика : навчально-методичний посібник. - 
Кам'янець-Подільський: Приватний видавець Буйницький О. А., 2015. 
- 144 с. 

 
Анотація   

Навчально-методичний посібник "Фольклорно-діалектологічна 
практика" є науково-методичним дослідженням організації та 
проходження навчальних практик студентами-філологами закладів 
вищої освіти з дисциплін "Український фольклор" та "Українська 
діалектологія".  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  84801  
 

Дата реєстрації авторського права  24.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Чмельова Юлія Миколаївна, Шмалько Анастасія Миколаївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Літературний письмовий твір з ілюстраціями "Інструкція до 
трансформаційно-психологічної астрологічної гри "Хранители 
времени"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Гра "Хранители времени" описана в інструкції, яка подана російською 
мовою.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  84802  
 
Дата реєстрації авторського права  24.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Романовський Юрій Федорович, Семенець Олександр Анатолійович  
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Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Ілюстрація, літературний письмовий твір науково-технічного 
характеру  

 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Технічний опис "Котел модульний піролізний з активатором"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Модульні котли (МПКА) можуть бути різного призначення - для 
опалення індивідуального житла, багатоквартирних будинків, шкіл, 
дитячих садочків, невеликих підприємств, ферм, теплиць та інших 
приміщень.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  84803  
 
Дата реєстрації авторського права  24.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Харжевська Ольга Михайлівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Літературний письмовий твір наукового характеру "Методика 

виявлення здібностей до засвоєння іноземної мови у студентів 
немовного вищого навчального закладу"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Запропонована методика передбачає діагностику показників здібностей 
до засвоєння іноземної мови студентами немовного вищого 
навчального закладу.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  84804  
 

Дата реєстрації авторського права  24.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ванівський Роман Степанович (NOVEMBER)  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Пісня "Кулєґі-друзяки"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Пісня про чоловічу дружбу.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  84805  
 

Дата реєстрації авторського права  24.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ванівський Роман Степанович (NOVEMBER)  
 
Повне ім'я або 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 йди!"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Пісня пам'яті Андрія Кузьменка (Кузьми Скрябіна).  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  84806  
 

Дата реєстрації авторського права  24.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Страхов Сергій Олегович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Літературно-публіцистичний твір "Киев - наш город. Хроника 

киевских будней"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Твір призначений для широкого загалу читачів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  84807  
 
Дата реєстрації авторського права  24.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дудчак-Кізельський Володимир Васильович (псевдонім)  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір, складений твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Збірка віршів "Осені стремено"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Вірші присвячені історії розвитку м. Києва, нашої країни, Небесній 
сотні та воїнам АТО.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  84808  
 
Дата реєстрації авторського права  24.01.2019  
 
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 "У Бога нет пасынков. Что есть 

Церковь и Государство без народа"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  84809  
 
Дата реєстрації авторського права  24.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Єщенко Віталій Григорович, Єщенко Андрій Віталійович, Москавцова 

Катерина 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 "Система автоматизации проектирования и 

подготовки производства швейных изделий "Грация" ("САПР 
"Грация")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Комп'ютерна програма призначена для автоматизації роботи 
модельєра-конструктора та розкладчика лекал.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  84810  
 
Дата реєстрації авторського права  24.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Портна Оксана Валентинівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Літературний письмовий твір "Методика "Рейтинговий підхід до 

визначення пріоритетності галузей національної економіки для 
ефективної реалізації сукупного фінансового потенціалу України"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Методика кількісної оцінки сукупного фінансового потенціалу країн 
розроблена з метою конкретизації та уточнення змісту складових 
фінансових ресурсів національної економіки та їх коректного 
кількісного виміру.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  84811  
 

Дата реєстрації авторського права  24.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Літературний твір "Методика "Кількісна оцінка сукупного 
фінансового потенціалу України"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  84812  
 

Дата реєстрації авторського права  24.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Литвин Олександр Валеріанович, Адах Вадим 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)  Літературний письмовий твір "Пакет комплексних контрольних робіт 
з навчальної дисципліни: Патентознавство та інтелектуальна власність 
для студентів ТЕФ"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Комплексна контрольна робота з дисципліни "Інтелектуальна 
власність та патентознавство" є складовою документації навчального 
забезпечення дисципліни, який здійснюється з метою виявлення рівня 
залишкових знань студентів та контролю за якістю навчального 
процесу.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  84813  
 

Дата реєстрації авторського права  24.01.2019  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Українська бухгалтерська система УБС"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  84814  
 

Дата реєстрації авторського права  24.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Самойлов Ярослав 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 "Путь женщины"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  84815  
 

Дата реєстрації авторського права  24.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Волянська-Савчук Леся Вікторівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Літературний письмовий твір наукового характеру "Методичні 
рекомендації оцінювання рівня корпоративної культури на 
підприємствах машинобудування"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Запропонована авторська розробка методичних рекомендацій щодо 
оцінювання рівня корпоративної культури на підприємствах 
машинобудування.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  84816  
 

Дата реєстрації авторського права  24.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Волянська-Савчук Леся Вікторівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Літературний письмовий твір наукового характеру "Сучасні 
комп'ютерні технології в управлінні персоналом і економіці праці. 
Лабораторний практикум з дисципліни для студентів спеціальності 
"Економіка" спеціалізації "Управління персоналом та економіка 
праці"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Актуальність вивчення курсу "Сучасні комп'ютерні технології в 
управлінні персоналом і економіці праці" обумовлена орієнтацією 
України, як європейської держави, на участь у загальноєвропейському 
процесі інтеграції та інформатизації управлінських процесів, 
необхідності побудови цифрового суспільства.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  84817  
 

Дата реєстрації авторського права  24.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Тарасова Марина Валеріївна, Калиновський Юрій Юрійович 
(KALINOVSKY), Адоньєва Катерина Вячеславівна (Адоньева 
Екатерина Вячеславовна, Катя Славич), Ружинський В'ячеслав 
Володимирович (Ruzhynski)  

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

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

твору (творів)  Пісня "Бірфест гімн 2018"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Пісня написана у липні-серпні 2018 року для фестивалю пива в Києві.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  84818  
 

Дата реєстрації авторського права  24.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Твір образотворчого мистецтва "Візуальний образ "Тарас Шевченко" 
у національному ігровому складно постановочному художньому фільмі 
"Тарас. Повернення".   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  84819  
 

Дата реєстрації авторського права  24.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Концепція шоу "Вистава "Робо-діджей One Herz"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

За концепцією вистава - унікальне шоу діджея на роботі, який грає на 
діджей плейсі з технологією тачскрін. У виставі також 
використовуються оригінальні декорації, роботи, лазерне шоу.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  84820  
 

Дата реєстрації авторського права  24.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кашинцева Оксана Юріївна, Борко Юлія Леонідівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Науково-дослідний інститут інтелектуальної власності Національної 
академії правових наук України 

 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Брошура "Патентна реформа у сфері медицини та фармації в Україні: 
аспекти примусового ліцензування"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Представлена робота розкриває аспекти видачі примусової ліцензії на 
винахід у сфері охорони здоров'я. У роботі надається аналіз 
міжнародного законодавства та міжнародної практики видачі  
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примусової ліцензії. Розкриваються економічні підстави для 
впровадження режиму примусової ліцензії та економічні підходи у 
розрахунку компенсації при її застосуванні. У роботі надається аналіз 
чинного національного законодавства та надаються рекомендації щодо 
його вдосконалення відповідно до міжнародно-правових вимог. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  84821  
 

Дата реєстрації авторського права  24.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

якого належить твір  Ескіз  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Ескіз "Газорідинні кільця"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Газорідинні кільця встановлюють в скрубелях насадкового типу для 
збільшення ефективності очистки газу в агресивному середовищі.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  84822  
 

Дата реєстрації авторського права  24.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

якого належить твір  Ескіз  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Ескіз "Насадка коло з трикутними вирізами"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Ескіз, насадки коло з трикутними вирізами, завдяки своїм 
конструктивним властивостям краще збирається у блоки, що в свою 
чергу дозволяє збільшити робочу поверхню скрубера.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  84823  
 

Дата реєстрації авторського права  24.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

якого належить твір  Ескіз  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Ескіз "Ромбовидна насадка з кільцями"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Ромбовидна насадка з кільцями завдяки своїй структурі подовжує 
контакт газу з рідиною та підвищує ефективність очистки газових 
сумішей у скруберах.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  84824  
 

Дата реєстрації авторського права  24.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

якого належить твір  Ескіз  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Ескіз "Насадка з діаметральними отворами"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Насадка з діаметральними отворами завдяки своїм геометричним 
властивостям дозволяє зменшити витрату води у чистотах мокрої 
газоочистки.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  84825  
 

Дата реєстрації авторського права  24.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Твір образотворчого мистецтва "Зображення логотипу "Be easy 
Собственный стиль с самого детства"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  84826  
 

Дата реєстрації авторського права  24.01.2019  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Волков Віталій Федорович, Лукашкін Володимир Володимирович, 
Лазорищак Роман Васильович, Гутник Микола Богданович  

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

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Програмний інструмент системи 
енергетичного менеджменту - ЕМенеджмент24" ("ЕМенеджмент24")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма дозволяє збирати та архівувати показники 
енергоспоживання будівель, систематизувати, візуалізувати та 
аналізувати зібрані дані для подальших управлінських рішень щодо 
покращення рівня енергоефективності, що в свою чергу дозволяє 
скоротити фінансові витрати на енергоносії.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  84827  
 

Дата реєстрації авторського права  24.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Самборський Тарас 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)  Малюнок "Зображення логотипу "KRBA Team"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Малюнок розташований на білому фоні і складається з двох частин - 
верхньої, а саме: малюнок - зірка жовтого кольору, та нижньої, а семе: 
малюнок з написами комбінацій слів українською та англійською 
мовами синього кольору.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  84828  
 
Дата реєстрації авторського права  24.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Жикол Наталія Анатоліївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва, складений твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Збірка творів образотворчого мистецтва "Дизайн логотипу 

"PRESTIGE агентство нерухомості"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  84829  
 

Дата реєстрації авторського права  24.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гончар Олена Валентинівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Харківська державна академія дизайну і мистецтв 
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір науково-практичного характеру, 
літературний письмовий твір навчального характеру, літературний 
письмовий твір публіцистичного характеру  

 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Авторська методика:  "Художньо-педагогічні стратегії 
комунікації"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Твір призначений для виконання програми ОКР "Магістр".  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  84830  
 

Дата реєстрації авторського права  24.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Пузур Михайло Вікторович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Харківська державна академія дизайну і мистецтв 
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва, літературний письмовий твір, 
складений твір  

 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка графічних зображень з описом "Журнальний стіл-
трансформер"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

На зображеннях представлений зручний журнальний столик, що може 
трансформуватися.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  84831  
 

Дата реєстрації авторського права  24.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Пузур Михайло Вікторович  
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Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Харківська державна академія дизайну і мистецтв 
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва, літературний письмовий твір, 

складений твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Збірка графічних зображень з описом "Трансформація. Дитячі меблі"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

На зображеннях представлені меблі, що можуть трансформуватися.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  84832  
 

Дата реєстрації авторського права  24.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Жовна Олександр Юрійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір, створений для кіно  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Кіносценарій "Степан та чудовисько"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Маленьке гусеня, якого звали Степаном, вперше в житті побачило 
корову, яка здалась йому справжнім чудовиськом. Їх знайомство 
згодом переросло в незвичайну дружбу. А одного разу у корови 
народилося таке ж маленьке чудовисько, та, якби не Степан, який на 
той час вже був дорослим гусаком, все могло б закінчитись досить 
трагічно. Проте найбільша трагедія чекала Степана попереду.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  84833  
 

Дата реєстрації авторського права  24.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Богачік Аліша Олегівна  
 
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 "Фото-постери майстра та його робіт по 

манікюру"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Збірка фотографічних творів створена на презентаційні та рекламні 
потреби майстра по манікюру та його авторської роботи по 
художньому оформленню жіночих нігтів.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  84834  
 

Дата реєстрації авторського права  25.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Перунова Олена Миколаївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця Харківський національний автомобільно-дорожній університет 
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір науково-практичного характеру "Значення фіксації цивільного 
судочинства технічними засобами"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Застосування технічних засобів фіксації судового процесу з прийомами 
класичних вимог до самого процесуального акта - документа. Значення 
застосування фіксації цивільного судочинства технічними засобами.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  84835  
 

Дата реєстрації авторського права  25.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Цимбал Петро Васильович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Податки, податкова система України, податкова 
злочинність: історія, теорія, практика"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У монографії проведено комплексне дослідження історії виникнення, 
становлення та розвитку податків, податкової системи на території 
сучасної України з часів існування Київської Русі і до сьогодні. При 
цьому належну увагу приділено кожному відповідному історичному 
періоду, який пережила Україна, перебуваючи під владою Великого 
Князівства Литовського, Речі Посполитої, Російської імперії тощо.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  84836  
 
Дата реєстрації авторського права  25.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бабич 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 наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Типи та критерії коротких ланцюгів постачання"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Здійснено критичний аналіз підходів науковців до визначення типів 
коротких ланцюгів постачання з різними класифікаційними ознаками: 
формами зв'язку між споживачем та виробником; традиційні та 
нетрадиційні; на основі компромісу, прийнятого виробниками та 
споживачем; сільське господарство, підтримане громадою.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  84837  
 

Дата реєстрації авторського права  25.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Щьокіна Євгенія Юріївна, Забарна Елеонора Миколаївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Розвиток сучасного регіону на основі організаційно-
управлінських новацій"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

В статті розглянуті основні проблеми та низка причин їх виникнення, 
що існують у сучасному управлінні регіональним розвитком. 
Представлена перспективна модель реформованої системи органів 
публічної влади на місцевому рівні, що дасть змогу підвищити 
ефективність функціонування регіонів України. Представлені підходи 
системи управління до розвитку регіонів з точки зору запровадження в 
Україні адміністративно-територіальної реформи.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  84838  
 

Дата реєстрації авторського права  25.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Балан Микола Макарович, Макодзеб Василь Миколайович, Криль 
Антон Сергійович, Луценко Анжеліка Володимирівна, Шестаковський 
Павло Олександрович  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Центрування зображень у системі технічного 
зору"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма призначена для застосування у системі технічного зору 
промислових роботів, поштообробних машинах та ін. і забезпечує 
введення зображень, наприклад, алфавітно-цифрових символів 
поштового індексу у пристрій розпізнавання з попередніми операціями 
бінаризації, центрування з використанням розпізнання нанесеної у 
вигляді штрихового коду центрувальної мітки, віртуальної 
трафаретної сітки та матричного подання виявлених зображень 
пошукової області поля зору у вигляді файлів з додатковим їх 
центруванням за рядками і стовпцями у напівавтоматичному та 
автоматичному режимах.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  84839  
 
Дата реєстрації авторського права  25.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Косенко Василь Іванович  
 
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 "Небо та степ..."   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Збірка присвячена темі України та українцям, а також закоханості та 
любові.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  84840  
 

Дата реєстрації авторського права  25.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Косенко Василь Іванович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Музичний твір з текстом, складений твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Збірка пісень "Небо та степ..."   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Збірка присвячена темі України та українцям, а також закоханості та 
любові.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  84841  
 

Дата реєстрації авторського права  25.01.2019  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дюжиков Олександр Олександрович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця Товариство з обмеженою відповідальністю "ГОЛДЕН ДІКЕР" 
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Програмне забезпечення (ПЗ) для проведення 
інструктажів локомотивних бригад з використанням персонального 
комп'ютера (ПК) LOCO1"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програмне забезпечення складається з модулів "Програма-клієнт" та 
"Програма-сервер". Модуль "Програма-сервер" має вбудований 
редактор для створення питань та їх редагування, фіксує результати 
іспитів та виводить їх на екран та/або принтер. Модуль "Програма-
клієнт" дозволяє складати іспит, фіксує ПІБ користувача, фотографує 
його та передає результати іспитів до модуля "Програма-сервер".  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  84842  
 

Дата реєстрації авторського права  25.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Литвин Олександр Валеріанович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір наукового характеру "Освітньо-
професійна програма першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 
ступеня "бакалавр" галузі знань 13 "Механічна інженерія" 
спеціальності 131 "Прикладна механіка" спеціалізації "Технології 
комп'ютерного конструювання верстатів, роботів та машин"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Освітньо-професійна програма відповідає вимогам державного 
освітнього стандарту вищої освіти та містить систему освітніх 
компонентів на відповідному рівні вищої освіти в межах спеціальності, 
що визначає вимоги до рівня освіти осіб, які можуть розпочати 
навчання за цією програмою, перелік навчальних дисциплін і логічну 
послідовність їх вивчення, кількість кредитів ЄКТС, необхідних для 
виконання цієї програми, а також очікувані результати навчання, 
якими повинен оволодіти здобувач відповідного ступеня вищої освіти - 
першого (бакалавського).  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  84843  
 

Дата реєстрації авторського права  25.01.2019  
 



Авторське право і суміжні права. Офіційний бюлетень № 52, 2019 
 

334 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Котенко Віталій 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)  Науковий твір "Индекс надежности новостройки /ИНН"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Науковий твір, який містить методологію, що дозволяє інвесторам 
систематизувати інформацію щодо конкретної новобудови та отримати 
прикладну оцінку законності будівництв і оцінити ряд інших ризиків 
інвестування.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  84844  
 

Дата реєстрації авторського права  25.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сагер Людмила Юріївна, Сигида Любов Олексіївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Сумський державний університет 
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Підхід до управління внутрішніми комунікаціями 
підприємства на основі формування збалансованої системи 
показників"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Сформовано теоретичний підхід до управління внутрішніми 
комунікаціями промислового підприємства на основі збалансованої 
системи показників, в тому числі систематизовано встановлено 
причинно-наслідкові зв'язки між окремими стратегічними цілями на 
основі побудови стратегічної карти збалансованих показників з 
урахуванням внутрішніх комунікацій.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  84845  
 
Дата реєстрації авторського права  25.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мельник Юлія Миколаївна, Сагер Людмила Юріївна, Сигида Любов 
Олексіївна  

 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Сумський державний університет 
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
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Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Науковий твір "Науково-методичний підхід до формування стратегій 

комерціалізації інноваційної продукції"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
 

Анотація   
На основі побудованої матриці етапів комерціалізації інновацій, 
авторами запропоновано підхід до управління процесами 
комерціалізації продуктів інноваційної діяльності; сформовано підхід 
до формування та вибору стратегії комерціалізації.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  84846  
 

Дата реєстрації авторського права  25.01.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сагер Людмила Юріївна, Сигида Любов Олексіївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця  Сумський державний університет 
 

Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Науковий твір "Теоретико-методичний підхід до вибору інструментів 

маркетингових комунікацій в контексті трьох рівнів конструктивних 
змін"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
 

Анотація   
Запропоновано трансформації інструментарію маркетингових 
комунікацій розрізняти в контексті 3-х рівнів конструктивних змін, що 
дозволяє видалити новий вид гібридних інструментів та обґрунтувати 
основні напрямки трансформаційних змін інструментарію 
маркетингових комунікацій в умовах глобалізації.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  84847  
 

Дата реєстрації авторського права  25.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Школа Вікторія Юріївна, Домашенко Марина Дмитрівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця  Сумський державний університет 
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Науковий твір "Методологія управління екологічною безпекою 

економічної системи"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Запропоновано та обґрунтовано концептуальні положення теорії й 
методології управління екологічною безпекою економічних систем, що 
передбачає процедури вибору стратегій та інструментів забезпечення 
екологічної безпеки, формування комплексу маркетингових 
інструментів.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  84848  
 

Дата реєстрації авторського права  25.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сагер Людмила Юріївна, 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 "Науково-методичний підхід до формування 
збалансованої системи показників управління внутрішніми 
комунікаціями підприємства"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Подано методичний підхід до формування збалансованої системи 
показників управління внутрішніми комунікаціями підприємства.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  84849  
 
Дата реєстрації авторського права  25.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Круглова Олена Анатоліївна, Козуб Вікторія Олександрівна, Кот 
Олена Володимирівна  

 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Харківський державний університет харчування та торгівлі 
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Методика визначення показників-індикаторів для 
моніторингу фінансових результатів підприємства"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Методика розрахунку нормативних значень показників-індикаторів 
моніторингу фінансових результатів підприємства, яка базується на 
урахуванні цільових настанов діяльності та стадії життєвого циклу 
підприємства, що дає змогу конкретизувати завдання з  управління 
фінансовими результатами.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  84850  
 
Дата реєстрації авторського права  25.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Соловйов Віктор Алмабайович  
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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)  Рукопис статті "Художній образ в мистецтві як феномен освоєння 
свідомістю людини навколишньої дійсності"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У статті аналізується поняття "художній образ", визначаються градації 
виразності образу, розкриваються істотні особливості його сприйняття. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  84851  
 

Дата реєстрації авторського права  25.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Петрова Наталія Олександрівна, Нежевело Валентина Вікторівна, 
Шульженко Ассоль Володимирівна, Кузнецова Марина Юріївна, 
Кравченко Іван 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 "Отдельные правовые механизмы пресечения незаконного 
оборота древесины в Украине"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У статті проаналізовано законодавство у сфері обігу лісової деревини.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  84852  
 
Дата реєстрації авторського права  25.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Потьомкін Євген Юрійович, Потьомкіна Олександра 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 "Еврика"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  84853  
 

Дата реєстрації авторського права  25.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гурнович Анатолій Вікторович, Трофименко Володимир Григорович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Спосіб визначення сили опору повітря польоту 
снаряда"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Розглядається підхід до вирішення задачі з визначення функції опору 
повітря польоту снаряда на основі результатів експериментальних 
стрільб без застосування спеціалізованого обладнання для замірів 
швидкості снаряда на траєкторії польоту. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  84854  
 

Дата реєстрації авторського права  25.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Венгер Алла Вікторівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний твір "Океан осознаний. Книга вторая"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Океан осознаний. Книга вторая / Алла Венгер. - К. : 
Кравченко Я.О., 2018. - 108 с.    

 
Анотація   

Ця книга кидає виклик повсякденності.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  84855  
 
Дата реєстрації авторського права  25.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Новицький Андрій Миколайович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
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Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Літературний письмовий твір наукового характеру "Науковий підхід 

до інституціоналізації правового регулювання суспільних відносин"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Новицький А. М. Науковий підхід до 

інституціоналізації правового регулювання суспільних відносин // 
Соціологія права. - 2015. - № 3-4. - С. 78-81.  

 
Анотація   

Статтю присвячено питанням наукового підходу до інституціоналізації 
правового регулювання суспільних відносин.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  84856  
 
Дата реєстрації авторського права  25.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Венгер Алла Вікторівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Літературний письмовий твір "Игра "Lady's cash new" Правила и 

методические рекомендации" ("Lady's cash new")  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Настільна гра про фінанси по-жіночому.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  84857  
 

Дата реєстрації авторського права  25.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Новицький 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)  Літературний письмовий твір наукового характеру "Становлення 

інформаційного суспільства: правові особливості"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Новицький А. М. Становлення інформаційного 
супільства: правові особливості // Соціологія права. - 2014. - № 1-2 (7-8). 
- С. 84-89.  

 
Анотація   

Статтю присвячено проблемам правового регулювання формування 
інформаійного суспільства в Україні через призму інституційної теорії.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  84858  
 

Дата реєстрації авторського права  25.01.2019  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Новицький 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)  Літературний письмовий твір наукового характеру "Корупційні 
прояви та можливі інструменти протидії"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Новицький А. М. Корупційні прояви та можливі 
інструменти протидії // Малий і середній бізнес (право, держава, 
економіка). - 2015. - № 3-4 (62-63). - С. 81-86.  

 
Анотація   

Статтю присвячено дослідженню сутності корупції як соціального 
явища та визначення шляхів боротьби із корупцією із застосуванням 
інституту люстрації.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  84859  
 

Дата реєстрації авторського права  25.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Новицький 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)  Літературний письмовий твір наукового характеру "Дифамація як 
інститут інформаційного права"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Новицький А. М. Дифамація як інститут 
інформаційного права / Малий і середній бізнес (право, держава, 
економіка). - 2016. - № 1-2 (64-65). - С. 57-62.  

 
Анотація   

Статтю присвячено дослідженню теоретичних питань дифамації як 
окремого інституту інформаційного права, міжнародного досвіду 
правового регулювангня даного інституту та можливі шляхи 
впровадження і національне законодавство.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  84860  
 

Дата реєстрації авторського права  25.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Скалозуб Владислав Васильович, Чістяков Кирило Володимирович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
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Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір наукового характеру "Інформаційна 
технологія моделювання та підтримки процедур рейтингового 
стипендіального забезпечення закладів вищої освіти України"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У статті представлені результати створення автоматизованої 
інформаційної технології стипендіального забезпечення закладів вищої 
освіти України на основі комплексного рейтингового оцінювання 
діяльності студентів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  84861  
 

Дата реєстрації авторського права  25.01.2019  
 
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 "На березі Дніпра"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  84862  
 

Дата реєстрації авторського права  25.01.2019  
 
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 "Это утро"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  84863  
 

Дата реєстрації авторського права  25.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гриньов Борис Вікторович  
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Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір (поезія)  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Текст пісні "Днепровские встречи"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  84864  
 

Дата реєстрації авторського права  25.01.2019  
 
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 "Королева"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  84865  
 

Дата реєстрації авторського права  25.01.2019  
 
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 "Каштан" російською мовою   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  84866  
 

Дата реєстрації авторського права  25.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гриньов Борис Вікторович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
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Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір (поезія)  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Текст пісні "Танец"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  84867  
 
Дата реєстрації авторського права  25.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бабарицький Дмитро Володимирович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, ілюстрація  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір "Блок-схема алгоритма расчета систем 
отопления, вентиляции и кондиционирования"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  84868  
 
Дата реєстрації авторського права  25.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Braii (псевдонім)  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Maybe"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  84869  
 
Дата реєстрації авторського права  25.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Петрожицький Володимир Олександрович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
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Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір (поезія)  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Текст до пісні "Метро"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  84870  
 
Дата реєстрації авторського права  25.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мехтієв Руслан Валерійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір, драматичний твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Книга - Психологический Триллер "ИНГРЕДИЕНТ"    
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  84871  
 
Дата реєстрації авторського права  25.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Чемерис Ганна Юріївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Літературний твір навчального характеру "Навчально-методичний 

комплекс з дисципліни "Проектування користувацького інтерфейсу"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Навчально-методичний комплекс з дисципліни "Проектування 
користувацького інтерфейсу" спрямований на глибоке та ґрунтовне 
вивчення студентами складного комплексу професійно-орієнтованих 
дизайнерських рішень, охоплює основні методи розробки дизайну 
користувацьких інтерфейсів (UI/UX) та дизайну Web-сайтів. 
Навчально-методичний комплекс складається із лекцій, практичних 
робіт та робочої програми.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  84872  
 
Дата реєстрації авторського права  25.01.2019  
 



Авторське право і суміжні права. Офіційний бюлетень № 52, 2019 
 

345 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Князєв Володимир Володимирович, Мельнік Сергій Сергійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Визначення часової залежності магнітного 
або електричного поля у системі як відгук на електромагнітний 
імпульс заданого профілю "FIELD COMB" ("FIELD COMB")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма призначена для обчислення часової залежності магнітного 
або електричного поля у системі як відгук на електромагнітний 
імпульс заданого профілю.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  84873  
 

Дата реєстрації авторського права  25.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Резніченко Олексій Георгійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчальний посібник "Основи роботехніки. Розумний будинок. 
Інтернет речей"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Курс призначений для вчителів, викладачів, бажаючих якнайшвидше 
впроваджувати нове обладнання у своїй школі, підвищити свою 
кваліфікацію у напрямку використання обладнання для початкової 
школи.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  84874  
 

Дата реєстрації авторського права  25.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гарага Альона 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 "Психолого-педагогічні аспекти підготовки майбутніх 
фахівців сфери туризму"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Гарага А. В. Психолого-педагогічні аспекти 
підготовки майбутніх фахівців сфери туризму / Humanitarium. - 
Переяслав-Хмельницький (Київ. обл.) ; Ніжин (Чернігів. обл.) : 
Лисенко М. М., 2018. - Том 42, Вип. 2 : Педагогіка. -152 с. 

 
Анотація   

У статті розкрито основні психолого-педагогічні аспекти підготовки 
майбутніх фахівців сфери туризму.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  84875  
 

Дата реєстрації авторського права  25.01.2019  
 
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 "Каштан" українською мовою   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  84876  
 
Дата реєстрації авторського права  25.01.2019  
 
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 "Танок"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  84877  
 
Дата реєстрації авторського права  25.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Громов Андрій Олексійович, Яцуха Володимир Павлович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
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Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "ImplaStation"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Комп'ютерна програма "ImplaStation" призначена для керування, 
планування імплантаційного лікування у стоматології.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  84878  
 

Дата реєстрації авторського права  25.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шпикуляк Олександр Олександрович, Сидоренко Юлія Всеволодівна  
 
Повне ім'я або повне 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 процесів деформації 
геометричних об'єктів"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Створення системи моделювання деформацій є одним з напрямків 
роботи з динамічними об'єктами, в яких під впливом визначених 
процесів відбуваються динамічні зміни.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  84879  
 

Дата реєстрації авторського права  25.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бєдакова Софія Вікторівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Рукопис статті "Формування громадянської позиції майбутніх 
вчителів музичного мистецтва на вивченні національної культурно-
мистецької спадщини В. Барвінського"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Предметом аналізу є празький період творчості українського 
композитора В. Барвінського. На прикладі його творів простежуються 
лінії композиторського стилю та багатства духовної культури народу, 
його національної ментальності, і на цій основі формування 
особистісних рис вчителя-громадянина України.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  84880  
 

Дата реєстрації авторського права  25.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бєдакова Софія Вікторівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Рукопис статті "Технологічний підхід до пізнання музичного твору"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Стаття присвячена формуванню у майбутніх вчителів музичного 
мистецтва системи знань про сутність специфіки музичного 
виконавства. Визначені основні напрями методологічних підходів до 
пізнання музичного твору, які визначають сутнісні ознаки і 
властивості музики як виду мистецтва.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  84881  
 

Дата реєстрації авторського права  25.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бєдакова Софія Вікторівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Рукопис статті "Празький період творчості Н. Нижанківського в 
контексті громадянського виховання майбутніх вчителів музичного 
мистецтва"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У статті розглядаються особливості композиторського стилю Н. Нижанківського, 
що репрезентував неоромантичний напрям, а також підіймаються 
питання формування готовності майбутніх вчителів музики до здійснення 
громадського виховання на дослідженні творчості українських 
композиторів - представників празької школи.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  84882  
 

Дата реєстрації авторського права  25.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Доля Наталія Леонідівна  
 
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)  Музичний альбом "Шерше ля фам"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  84883  
 

Дата реєстрації авторського права  25.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мілова Тетяна Миколаївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчальний посібник "Основи кримінального права України. 
Загальна частина"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  84884  
 

Дата реєстрації авторського права  25.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кульчицька Світлана 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)  Книга "Каким будет Ваш фильм"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

В книзі розглядаються особливості нового напряму в кіно і психології, 
напрямку кіно-фототерапії - КФТ. Наводяться приклади діяльності 
студії КФТ. Детально розглядаються КФТ-фільми.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  84885  
 
Дата реєстрації авторського права  25.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Виктория Королева (псевдонім)  
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Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір (поезія), складений твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка віршів "Чувства и мысли"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Збірник складається з 3 глав: "О наболевшем", "О сокровенном", "О 
главном". Кожна глава містить 13 віршів, усього 39 віршів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  84886  
 

Дата реєстрації авторського права  25.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Пашко Оксана Богданівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Методичний посібник "Коучингова трансформаційна гра "Путь 
Героя"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  84887  
 
Дата реєстрації авторського права  25.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Чернявський Сергій Дмитрович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Методичні рекомендації "Ділова гра "5+ Business Edition"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  84888  
 
Дата реєстрації авторського права  25.01.2019  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Чернявський Сергій Дмитрович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Методичні рекомендації "Ділова гра "5+ Salve Edition"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  84889  
 
Дата реєстрації авторського права  25.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Назаренко Вячеслав Іванович, Внукова 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 "Спосіб посилення забезпеченості ринкової торгівлі 
свіжою овочевою продукцією з мінімальними витратами"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Спосіб посилення забезпеченості ринкової торгівлі свіжою овочевою 
продукцією з мінімальними витратами полягає у розміщенні 
професійних промислових теплиць, оранжерей, парників на даху 
будівлі ринку (в т. ч. оптового), супермаркету, торгового комплексу, 
універсального магазину, закладів громадського харчування та інших 
об'єктів, пов'язаних із торгівлею або харчуванням.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  84890  
 
Дата реєстрації авторського права  25.01.2019  
 
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 секулярного тренду формування 
фізичного розвитку дітей у різних країнах Європи"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Проведено оцінку антропометричних пареметрів учнів молодших 
класів 8-річного віку м. Львова, визначених з десятирічним 
інтервалом, з наступним зіставленням отриманих показників із 
нормативними значеннями відповідно до критеріїв оцінки фізичного 
розвитку дітей шкільного віку України.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  84891  
 

Дата реєстрації авторського права  25.01.2019  
 
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 "Порівняльна характеристика формування фізичного 
розвитку молодших школярів у навчальних закладах різного типу"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Проведено порівняльний аналіз антропометричних параметрів учнів 
молодших класів, які навчаються у навчальних закладах різного типу, 
з подальшим зіставленням отриманих показників з нормативними 
значеннями відповідно до Критеріїв оцінки фізичного розвитку дітей 
шкільного віку України.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  84892  
 

Дата реєстрації авторського права  25.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Боярчук Василь Васильович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературно-письмовий твір наукового характеру "Маркетинговий 
план "Free Way"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У плані маркетингу розроблені організаційно-методологічні основи 
формування його стратегії з декількох фрагментів, перший з яких є 
структурою бонусів, другий є рангами, третій є системним порядком 
виплат бонусів, четвертий є політикою переспонсорування, а п'ятий 
представлений юридичними вимогами.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  84893  
 

Дата реєстрації авторського права  25.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Айзікова Лідія 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)  Методичні рекомендації для самостійної роботи з дисципліни 
"Науково-технічний переклад" для студентів механіко-математичного 
факультету"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Методичні рекомендації призначені для використання під час 
самостійної роботи студентами механіко-математичного факультету, 
які вивчають курс науково-технічного перекладу в рамках підготовки 
до майбутньої професійної діяльності.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  84894  
 
Дата реєстрації авторського права  28.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Александр Суздаль (псевдонім)  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Роман "Мурдэ за чак"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Мало хто відмовляється від спадщини. Інопланетянин з роду "чахе", 
на ім'я Вася, народжений на Землі, не хоче приймати спадщину свого 
рідного племені. Слухаючи свою маму, Єву Рейх, він погоджується 
очолити небезпечних тварюк Всесвіту. Мама прохає тільки одне - щоб у 
подорожі Васю супроводжував Туманний Кіт.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  84895  
 

Дата реєстрації авторського права  28.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Хомин Альона Володимирівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
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Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір белетристичного характеру 
"Искаженный мир" ("Искаженный мир")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Твір "Искаженный мир" є літературним письмовим твором 
белетристичного характеру - книгою. Книга є оповіданням про 
самотність людини та байдужість оточуючого середовища, які здатні 
нормально та психологічно вбивати.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  84896  
 
Дата реєстрації авторського права  28.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Opasan san (псевдонім)  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Збірник творів  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка творів "MyBox"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Збірка творів включає тексти пісень та віршів та призначена для 
широкого кола читачів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  84897  
 
Дата реєстрації авторського права  28.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Богдан Анжиєвський (псевдонім)  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір белетристичного характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Книга "Пока ты рядом со мной"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Ця історія розповість про молодого хлопця, який мріяв стати 
письменником. Повернувшись із затяжної подорожі, він продовжує 
шукати натхнення і вирішує поїхати до Канади.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  84898  
 

Дата реєстрації авторського права  28.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Остафійчук Дмитро Іванович, Бірюкова Тетяна Вікторівна, Бойцанюк 
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 "Лазерна нефелометрія тканин органів людини"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Остафійчук Д. І., Бірюкова Т. В., Бойцанюк С. І. Науково-практичний 
журнал "Проблеми безперервної медичної освіти та науки". 2018. - № 3 
(3). - С. 78-84. 

 
Анотація   

В даній роботі розглянута модель біотканин як аморфно-кристалічної 
матриці. Проаналізовано метод поляриметрії, в основу якого покладено 
процес поляризаційної візуалізації архітектонічної побудови 
фізіологічно нормальних і патологічно змінених біологічних тканин. 
Проаналізовано біологічні структури, що мають багато спільного в 
морфологічній побудові та оптичних властивостях.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  84899  
 
Дата реєстрації авторського права  28.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шаманов Сергій Алієвич  
 
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 "Селфіманка"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Отримавши в подарунок новий смартфон, молода дівчина виявляє, що 
її рахунок поповнюється за кожне зроблене селфі, від запропонованої 
гри важко відмовитися, але ще складніше зрозуміти, що ховається за 
діями таємничого шанувальника.   
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  84900  
 
Дата реєстрації авторського права  28.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Брянцев Олександр Анатолійович  
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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 "Паперова архітектурна слайс-модель 
Katedrala svateho Vita" ("Паперовий собор svateho Vita")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Слайс-модель архітектурного напрямку собору Святого Віта. Цей 
тривимірний об'єкт має близько 600 елементів, які, перетинаючись під 
прямим кутом, утримують один одний безперешкодно складаються. 
Слайс-модель передає архітектурні особливості свого прототипу.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  84901  
 
Дата реєстрації авторського права  28.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Якимчук Аліна Юріївна, Валюх Андрій Миколайович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір науково-технічного характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчальний посібник "Документно-інформаційні комунікації"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У посібнику наведено основні засади здійснення документно-
інформаційних і ділових комунікацій в Україні, систематизовано 
комунікації за видами, уточнено поняття "ділових комунікацій", 
"документно-інформаційних комунікацій". Досліджено кращий 
міжнародний досвід системи ділових комунікацій.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  84902  
 
Дата реєстрації авторського права  28.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Павленко Олена Пантеліївна, Сербов Микола Георгійович, Ковальов 
Володимир Георгійович, Колонтай Світлана Миколаївна, Головіна 
Олеся Іванівна, Жавнерчик Олеся Вячеславівна, Чугунов Анатолій 
Анатолійович, Улибіна Валентина Олексіївна, Волкова Алла 
Олександрівна, Ланецька Яна 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)  Монографія "Комплексный подход к управлению пресноводными 
ресурсами"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У монографії розглянуті методологічні та методичні основи 
комплексного управління прісноводними ресурсами, проведено аналіз 
чинників, які сприяють підвищенню економічної результативності 
використання прісноводних ресурсів при здійсненні побутової, 
виробничо-господарської діяльності в регіонах України.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  84903  
 
Дата реєстрації авторського права  28.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Притуляк 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 "Трьохфакторна модель зв'язку ліквідності та 
оборотності поточних активів"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  84904  
 
Дата реєстрації авторського права  28.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Афанасієвська Ірина Олександрівна, Гришко Юлія Валеріївна, 

Дягилева Олена Сергіївна, Кудрявцева Валентина Федорівна, Літікова 
Олександра Іванівна, Токарева Ольга Вікторівна  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Навчальний посібник "Ship's Heart. Student's Book"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Посібник вміщує навчальний матеріал, спрямований на англомовну 
підготовку курсантів напряму 6.070104 "Морський та річковий 
транспорт", професійного спрямування "Експлуатація суднових 
енергетичних установок" до проходження практики на суднах із 
міжнародними екіпажами.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  84905  
 

Дата реєстрації авторського права  28.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дружченко Тетяна Ярославівна, Михайлова Юлія Сергіївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, ілюстрація  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір з ілюстраціями "Соціальна гра "Місто" 
("Місто")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Опис гри, яка сприятиме усвідомленню соціальних ролей.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  84906  
 
Дата реєстрації авторського права  28.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Міляєв Юрій Геннадійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "С-ІНЖИНІРИНГ" 
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Бібліотека. Конвеєр норійний"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

За допомогою розробленої комп'ютерної програми здійснюється 
контроль та керування типовими механізмами в автоматизованих 
системах управління технологічними процесами для забезпечення 
вертикального переміщення сипких вантажів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  84907  
 
Дата реєстрації авторського права  28.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Міляєв Юрій Геннадійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "С-ІНЖИНІРИНГ" 
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 



Авторське право і суміжні права. Офіційний бюлетень № 52, 2019 
 

359 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Бібліотека. Засувка з позиціонуванням і без 
позиціонування"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Призначена для контролю і управління типовими механізмами в 
автоматизованих системах управління технологічними процесами для 
забезпечення подачі або перемикання необхідного напрямку.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  84908  
 

Дата реєстрації авторського права  28.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Міляєв Юрій Геннадійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "С-ІНЖИНІРИНГ" 
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Бібліотека. Клапан двохпозиційний"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Призначена для контролю і управління типовими механізмами в 
автоматизованих системах управління технологічними процесами для 
забезпечення необхідного напрямку переміщення сипких продуктів 
згідно з технологічною схемою об'єкта автоматизації.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  84909  
 

Дата реєстрації авторського права  28.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гаркуша Ірина Олегівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Державне підприємство "Конструкторське бюро "Південне" 
ім. М. К. Янгеля" 

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір науково-технічного характеру, 
ілюстрація  

 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір науково-технічного характеру "Методология работы с покупным 
ПО ANSYS. Расчет динамических характеристик элементов ГБ. 
Описание методики и последовательности расчета"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Розглянуто методологію програмного забезпечення ANSYS під час 
розрахунку динамічних характеристик елементів головного блока.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  84910  
 
Дата реєстрації авторського права  28.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шевцов Віктор Євгенович, Кузін Олександр Сергійович, Піскун Інна 
Юріївна  

 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Державне підприємство "Конструкторське бюро "Південне" 
ім. М. К. Янгеля" 

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір науково-технічного характеру, 
ілюстрація  

 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір науково-технічного характеру "Методология работ с покупным 
ПО Solid Works Flow Simulation. Расчет газодинамического воздействия 
на ракету и стартовый комплекс при старте. Описание методики и 
последовательности расчета"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Розглянуто методологію використання програмного забезпечення Solid 
Works Flow Simulation у процесі розрахунку газодинамічного впливу 
струменя маршового ракетного двигуна на ракету та стартовий 
комплекс під час старту.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  84911  
 
Дата реєстрації авторського права  28.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лісаковська Олександра Володимирівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Фотографічний твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Фотографічний твір "ПОРТРЕТ БОРИСА ВОЗНИЦЬКОГО В 
ОЛЕСЬКОМУ ЗАМКУ"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Фото є частиною портретної серії, що присвячена пам'яті директора 
Львівської галереї мистецтв.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  84912  
 
Дата реєстрації авторського права  28.01.2019  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гура Олександр Іванович, Меняйло Вікторія Іванівна, Воронова 
Наталія Валентинівна, Жураковська Леся Вікторівна, Каганов Юрій 
Олегович, Сарабєєв Володимир Леонідович, Тупахіна Олена 
Володимирівна  

 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Запорізький національний університет 
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "ОСНОВИ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ПРОЕКТНОЇ 
ДІЯЛЬНОСТІ. Навчально-методичний комплекс навчальної 
дисципліни для підготовки магістрів, докторів філософії природничо-
математичних спеціальностей" ("Європрок (Europroc)")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Твір призначений для ознайомлення з європейським освітньо-
науковим простором та для формування проектної компетентності 
студентів та аспірантів щодо розробки і реалізації дослідницьких та 
інноваційних проектів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  84913  
 

Дата реєстрації авторського права  28.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сувала Юрій Юрійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Малюнок "Словесно-графічне позначення "ЛИСИЦЯproduction"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Зображення представлене у вигляді голови лисиці, складеної із 
трикутників різної форми.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  84914  
 

Дата реєстрації авторського права  28.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Литвин Олена Володимирівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір ужиткового мистецтва, складений твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка творів ужиткового мистецтва "Збірка зображень трикотажних 
в'язаних виробів Nit.kA"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

В'язані трикотажні вироби. Розраховані для жінок, чоловіків, дітей 
різного віку та жінок великих розмірів. Колекція виробів складається з 
різних пальто та кардиганів. Також колекцію доповнюють базові 
вироби, такі як: сукні, брючні костюми, костюми зі спідницями, 
різнопланові светри та джемпери і шарфи. Вироби можуть бути 
виготовлені як з вовни, так і з бавовни.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  84915  
 

Дата реєстрації авторського права  28.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Макаренко Анастасія Сергіївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Органы местного самоуправления как участники 
отношений по перевозке грузов автотранспортом"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: А. С. Макаренко. Органы местного самоуправления 
как участники отношений по перевозке грузов автотранспортом // 
Город, регион, государство: экономико-правовые проблемы 
градоведения. - 2007. - Том 1. - С. 250-255. 

 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  84916  
 
Дата реєстрації авторського права  28.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Макаренко Анастасія Сергіївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Державно-приватне партнерство як механізм 
залучення інвестицій в економіку України"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Макаренко А. С. Державно-приватне партнерство як 
механізм залучення інвестицій в економіку України / Правова 
просвіта. - 2016. - № 1. - С. 163-170. 

 
Анотація   

Статтю присвячено аналізу законодавчого регулювання державно-
приватного партнерства як одного із ефективних механізмів залучення 
інвестицій в економіку України.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  84917  
 

Дата реєстрації авторського права  28.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Макаренко Анастасія Сергіївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Особливості правового регулювання транспортно-
експедиторської діяльності на автомобільному транспорті"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: А. С. Макаренко. Особливості правового регулювання 
транспортно-експедиторської діяльності на автомобільному транспорті 
// Вісник національного університету внутрішніх справ. - 2006. - Випуск 
34. - С. 299-304. 

 
Анотація   

В статті проаналізовано особливості правового регулювання 
транспортно-експедиторської діяльності на автомобільному 
транспорті. Вказано на недоліки у правовому регулюванні 
транспортно-експедиційної діяльності.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  84918  
 

Дата реєстрації авторського права  28.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шумкін Андрій Анатолійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір практичного характеру, ілюстрація  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір "Пристрій для збереження орієнтації 
промислового інструменту при свердлінні"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  84919  
 

Дата реєстрації авторського права  28.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Зирянська Вікторія Євгенівна (Victoria Monte)  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва, складений твір  
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Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка графічних зображень логотипу "Victoria Monte"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  84920  
 

Дата реєстрації авторського права  28.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Северин Віктор Дмитрович  
 
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, складений твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Каталог "Мистецький проект за темою: Розмаїття мистецького буття"  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  84921  
 

Дата реєстрації авторського права  28.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Єфименко Дмитро Вікторович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Харківська державна академія дизайну і мистецтв 
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, твір образотворчого мистецтва, 
складений твір  

 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка творів "Альбом. Дмитрий Ефименко. ЖИВОПИСЬ"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Авторська розробка збірки художніх творів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  84922  
 
Дата реєстрації авторського права  28.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Божко Ольга Миколаївна (Волинська), Козак Тамара Миколаївна, 
Яновський Дмитро Вікторович  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
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Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Аудіовізуальний твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Короткометражний документальний фільм "Полонені"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

"Полонені" - документальний короткометражний фільм, автори якого 
хотіли привернути увагу глядача до соціально гострої проблеми 
адаптації колишніх заручників у соціумі, де вони зіштовхуються з 
нерозумінням та несприйняттям.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  84923  
 
Дата реєстрації авторського права  28.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Койчева Тетяна Іванівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Монографія "Теорія і практика формування корпоративної культури 

викладачів педагогічного університету в процесі наукової діяльності"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Койчева Т. І. Теорія і практика формування 

корпоративної культури викладачів педагогічного університету в 
процесі наукової діяльності [монографія] / Т. І. Койчева. - Одеса : ФОП 
Бондаренко М. О., 2014. - 296 с. 

 
Анотація   

У монографії висвітлено теоретико-методологічні засади формування 
корпоративної культури викладачів педагогічного університету в 
процесі наукової діяльності; науково обґрунтовано концепцію 
формування корпоративної культури викладачів педагогічного 
університету.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  84924  
 
Дата реєстрації авторського права  28.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Філіпцова Ольга Володимирівна, Кобець Марина Миколаївна, Кобець 

Юлія Миколаївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Літературний письмовий твір наукового характеру "Наукові 

методичні рекомендації "Розподіл популяційного поліморфізму 163А/С 
гена CYP1A2 серед мешканців України як фактор персоналізованого 
підходу до лікування"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У наукових методичних рекомендаціях описана проблема 
персоналізації медицини і роль провізора в умовах впровадження 
фармакогенетичних тестів в клінічну практику.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  84925  
 

Дата реєстрації авторського права  28.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Філіпцова Ольга Володимирівна, Кобець Марина Миколаївна, Кобець 

Юлія Миколаївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Літературний письмовий твір наукового характеру "Наукові 

методичні рекомендації "Аналіз розподілу популяційного поліморфізму 
516G/T гена CYP2B6 в Україні і світі та його фармакогенетичне 
значення"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У наукових методичних рекомендаціях описана соціальна значущість 
проведення фармакогенетичного тестування в Україні на прикладі 
гена CYP2B6. Показана клінічна значущість ізоформи CYP2B як 
складової частини CYP-450.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  84926  
 

Дата реєстрації авторського права  28.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шинкарук Василь Дмитрович, Харченко Світлана Василівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця  Національний університет біоресурсів і природокористування України 
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Стаття "Методика лінгвістичного описування назв зелених 

насаджень"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Статтю присвячено описові методології та методичного 
інструментарію вивчення ботанічної терміносистеми, зокрема її 
субсистеми - назв зелених насаджень.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  84927  
 

Дата реєстрації авторського права  28.01.2019  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шинкарук Василь Дмитрович, Харченко Світлана Василівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Національний університет біоресурсів і природокористування України 
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Стаття "Критерії лінгвістичного описування назв зелених насаджень 
на основі термінологічних стандартів України"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Статтю присвячено критеріям лінгвістичного описування назв зелених 
насаджень на основі чинних національних стандартів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  84928  
 

Дата реєстрації авторського права  28.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Засєкін Дмитро Адамович, Поляковський Василь Михайлович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Національний університет біоресурсів і природокористування України 
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, ілюстрація  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчальний посібник "Санітарні норми для тваринницьких та 
переробних підприємств України"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Даний навчальний посібник розрахований на господарників різних 
форм власності, фахівців зооветеринарних, технологічних 
спеціальностей, галузевих інспекторів, викладачів ВНЗ ІІ-ІV рівнів 
акредитації, бакалаврів і магістрів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  84929  
 
Дата реєстрації авторського права  28.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Поляковський Василь Михайлович, Засєкін Дмитро Адамович, 
Соломон В'ячеслав Віталійович  

 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Національний університет біоресурсів і природокористування України 
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, ілюстрація  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчальний посібник "Транспортування тварин і продукції 
(санітарно-гігієнічні аспекти)"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Вперше в Україні та СНД у посібнику викладено основні гігієнічні та 
ветеринарно-санітарні вимоги до транспортування тварин і продукції. 
Для студентів та практичних фахівців зооветеринарних, технічних, 
переробних спеціальностей, екологів, аспірантів, науковців, викладачів 
ВНЗ, коледжів, шкіл.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  84930  
 

Дата реєстрації авторського права  28.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Поляковський Василь Михайлович, Чепіль Людмила Василівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Національний університет біоресурсів і природокористування України 
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, ілюстрація  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчальний посібник "Спеціальна гігієна тварин"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Наведено сучасні системи та способи утримання всіх видів тварин, 
основні санітарно-гігієнічні вимоги до них. Розраховано на студентів 
факультету технології виробництва і переробки продукції 
тваринництва, а також усіх тих, хто цікавиться системами та 
способами утримання сільськогосподарських тварин.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  84931  
 
Дата реєстрації авторського права  28.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Захаренко Микола Олександрович, Засєкін Дмитро Адамович, 

Поляковський Василь Михайлович, Соломон В'ячеслав Віталійович, 
Шевченко Лариса Василівна, Михальська Віта Михайлівна, Чепіль 
Людмила Василівна (Малюга)  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця  Національний університет біоресурсів і природокористування України 
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, ілюстрація  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Навчальний посібник "Системи утримання тварин"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Наведено системи утримання тварин, основні санітарно-гігієнічні 
вимоги до них. Розраховано на студентів факультетів технології і 
переробки продукції тваринництва і ветеринарної медицини, а також 
усіх тих, хто цікавиться системами та способами утримання тварин.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  84932  
 

Дата реєстрації авторського права  28.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Білоус Світлана Юріївна, Ліханов Артур Федорович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Національний університет біоресурсів і природокористування України 
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, ілюстрація  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Монографія "Культура POPULUS TREMULA L."   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Робота присвячена дослідженню особливостей отримання садівного 
матеріалу Р.tremula на основа біотехнології мікроклонального 
розмноження, ДНК-ідентифікації її морфологічних форм та адаптації 
до умов ex vitro.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  84933  
 
Дата реєстрації авторського права  28.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Поліщук Віктор Миколайович, Засєкін Дмитро Адамович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Національний університет біоресурсів і природокористування України 
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, ілюстрація  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчальний посібник "Гігієна та особливості транспортування 
тварин"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Вказані транспортні документи, які повинні бути оформлені при 
транспортуванні тварин, наведені послідовність та приклади їх 
оформлення, представлена законодавча база перевезення тварин.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  84934  
 
Дата реєстрації авторського права  28.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Білоус Андрій Михайлович, Котляревська Уляна Миколаївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Національний університет біоресурсів і природокористування України 
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, ілюстрація  
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Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Монографія "Біомаса вільхових лісів Українського Полісся"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Монографію присвячено дослідженню закономірностей формування 
структури біомаси вільхових насаджень Українського Полісся. 
Особлива увага приділена визначенню особливостей формування 
відпасу дерев у вільхових молодняках, швидкості деструкції 
сухостійних дерев та деревної ламані вільхи клейкої у різновікових 
насадженнях.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  84935  
 

Дата реєстрації авторського права  28.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Подчашинський Юрій Олександрович, Шавурський Юрій 
Олександрович, Колодницька Руслана Віталіївна  

 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Житомирський державний технологічний університет 
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Стаття "Дослідження методів фільтрації зображень в задачі 
визначення властивостей дизельного біопалива"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Дизельне біопаливо при розпилюванні в двигунах внутрішнього 
згоряння має фізико-механічні властивості, що суттєво відрізняються 
від властивостей звичайного палива. Тому для його успішного 
використання необхідно дослідити ці властивості. Дослідження 
процесів розпилювання та утворення крапель дизельного біопалива 
проводилося  на основі формування зображень. Проведено 
порівняльний аналіз різного видів вейвлетів, що використовуються 
для фільтрації шумів на зображеннях.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  84936  
 

Дата реєстрації авторського права  28.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Подчашинський Юрій Олександрович, Єльнікова Тетяна 
Олександрівна  

 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Житомирський державний технологічний університет 
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Стаття "Измерение геометрических параметров и моделирование 
процессов развития фитопланктона на основе видеоизображений проб 
воды"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  84937  
 

Дата реєстрації авторського права  28.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Подчашинський Юрій Олександрович, Лугових Оксана 
Олександрівна, Шавурський Юрій Олександрович  

 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Житомирський державний технологічний університет 
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Стаття "Компенсация динамических погрешностей результатов 
видеоизмерений геометрических параметров и параметров движения 
объектов"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  84938  
 

Дата реєстрації авторського права  28.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лазарєва Тетяна Анатоліївна, Благий Ольга Сергіївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Українська інженерно-педагогічна академія 
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний твір наукового характеру "Методика формування 
здоров'язбережувальної компетентності майбутніх інженерів-
технологів харчової галузі: методичні рекомендації для слухачів курсів 
підвищення кваліфікації закладів професійної (професійно-технічної) 
освіти"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Методика ґрунтується на забезпеченні єдності компетентнісного, 
системного, діяльнісного та задачного підходів до професійної 
підготовки цих фахівців: інтеграції медико-фізіологічної, біологічної та 
технологічної складових змісту.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  84939  
 

Дата реєстрації авторського права  28.01.2019  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Тарасенко Анатолій Іванович, Мосієнко Ганна Миколаївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Українська інженерно-педагогічна академія 
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний твір наукового характеру "Електричні методи та засоби 
вимірювань: робочий зошит для студентів денної та заочної форм 
навчання інженерно-педагогічних та інженерних спеціальностей"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У творі представлено дидактичний матеріал за наступними темами: 
основні терміни та визначення метрології, методи та засоби 
вимірювань, вимірювальні перетворювачі, вимірювання основних 
електричних величин.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  84940  
 

Дата реєстрації авторського права  28.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дуднєва Юлія Ернстівна  
 
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 "Ризик-менеджмент: робочий 
зошит з дисципліни для студентів освітнього ступеня "магістр" денної 
форми навчання спеціальності 281 "Публічне управління та 
адміністрування"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Робочий зошит допоможе студентам унаочнити основні поняття 
дисципліни, інструменти та методи оцінки та управління ризиками, а 
також сприятиме ефективному використанню часу для проведення 
практичних занять з дисципліни, а також самостійної роботи та 
підготовці до контрольних заходів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  84941  
 

Дата реєстрації авторського права  28.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лазарєва Тетяна Анатоліївна, Благий Ольга Сергіївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Українська інженерно-педагогічна академія 
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Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний твір наукового характеру "Метод формування 
здоров'язбережувальної компетентності майбутніх інженерів-
технологів харчової галузі: методичні рекомендації для слухачів курсів 
підвищення кваліфікації закладів професійної (професійно-технічної) 
освіти"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Диференційно-інтегрований метод формування 
здоров'язбережувальної компетентності майбутніх інженерів-
технологів харчової галузі містить два етапи. Перший етап 
спрямований на засвоєння медико-фізіологічної, біологічної та 
технологічної складових змісту, а другий етап передбачає їх 
інтегроване засвоєння.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  84942  
 
Дата реєстрації авторського права  28.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лазарєва Тетяна Анатоліївна, Благий Ольга Сергіївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Українська інженерно-педагогічна академія 
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний твір наукового характеру "Зміст формування 
здоров'язбережувальної компетентності майбутніх інженерів-
технологів харчової галузі: методичні рекомендації для слухачів курсів 
підвищення кваліфікації закладів професійної (професійно-технічної) 
освіти"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Зміст формування здоров'язбережувальної компетентності майбутніх 
інженерів-технологів харчової галузі розроблено за трьома 
складовими: медико-фізіологічною, біологічною та технологічною. При 
цьому за кожною складовою запропоновано систему критеріїв та 
параметрів розроблення оздоровчої продукції.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  84943  
 
Дата реєстрації авторського права  28.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Котенко Павло Григорович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
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Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір (поезія), складений твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка віршів "Кольори на поривчастім вітрі"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Від автора: Поглядаючи мимохідь у дзеркало, я невдоволено 
констатую, що давно минув епатажний макіяж юності, періоду хитань 
між безумством та самогубством, коли відчувалося волання душі, 
затиснутої між бажаннями та можливостями, і тепер, озираючись на 
міражі минулого крізь призму нещадної іронії, впадаю в містичну 
дрімоту пенсіонера у романтичну меланхолію, але з страхом вглядаюсь 
в далечінь, де моя самотність блимає мені червоними очима тюнера та 
плазмового телевізора. Нині моє єство заповнили два нероздільних 
явища, дві музи - живопис та поезія. Вони відганяють жалі 
романтичної меланхолії і через їх одкровення крокую стежкою 
творчого бездоріжжя.  

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  84944  
 
Дата реєстрації авторського права  28.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Смачило Валентина Володимирівна, Божидай Ірина Ігорівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Агропромисловий комплекс України: стан, 
реформування та перспективи розвитку"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Сільськогосподарське виробництво є стратегічним та важливим 
напрямом економіки держави, і саме його потрібно розглядати як 
потенційне джерело зміцнення конкурентних позицій України на 
світових ринках.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  84945  
 
Дата реєстрації авторського права  28.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Смачило Валентина Володимирівна, Божидай Ірина Ігорівна  
 
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 "Аналітичний огляд реформування системи 
Державного управління якістю продуктів харчування та захисту 
споживачів в Україні"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

В статті висвітлені питання проведення реформи у сфері забезпечення 
якості та безпечності продуктів харчування та продовольчої сировини, 
розглянуто досвід зарубіжних країн.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  84946  
 
Дата реєстрації авторського права  28.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Божидай Ірина Ігорівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Аналіз сільськогосподарської галузі України"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Проаналізовано сучасний стан сільськогосподарської галузі в Україні.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  84947  
 
Дата реєстрації авторського права  28.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Смачило Валентина Володимирівна, Божидай Ірина Ігорівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Визначення провідних підприємств агропромислового 
комплексу України"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Проведений аналіз агропромислового ринку, визначені підходи до 
оцінки найбільших підприємств АПК, проаналізовані рейтинги та 
створений на їх основі узагальнений перелік лідерів національного 
сільськогосподарського ринку.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  84948  
 

Дата реєстрації авторського права  28.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Смачило Валентина Володимирівна, Божидай Ірина Ігорівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Теоретичні аспекти формування конкурентної 
стратегії підприємства в аспекті маркетингу взаємодії"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Для обґрунтування теоретичних аспектів формування конкурентної 
стратегії підприємства в аспекті маркетингу  взаємодії було проведено 
систематизацію підходів до розуміння сутності поняття "стратегія" з 
урахуванням маркетингу взаємодії.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  84949  
 

Дата реєстрації авторського права  28.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дериховська Вікторія Ігорівна, Степуріна 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 "Інформаційно-аналітичне забезпечення управління 
організаційною автономією ЗВО"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Твір присвячено дослідженню питання становлення інституційної 
автономної системи вищої освіти України в цілому та розвитку 
організаційної автономії закладів вищої освіти зокрема.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  84950  
 
Дата реєстрації авторського права  28.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  ELENA ADHIKARI (псевдонім)  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва, складений твір  
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Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка творів образотворчого мистецтва "Збірник художніх творів 
"Мистецтво миті"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Збірка являє собою збірник образотворчого мистецтва харківської 
художниці з власним почерком у живописі, характерним оригінальною 
кольоровою гамою і мазками.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  84951  
 
Дата реєстрації авторського права  29.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Чихарівська-Корнило Ірина Йосифівна  
 
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)  Колаж фотографій з описом "Протокол ортодонтичного лікування 
Мар'яни Вашчик брекетами Н4 компанії Ортокласік лікарем Іриною 
Корнило" ("Протокол ортодонтичного лікування брекетами Н4 
компанії Ортокласік лікарем Іриною Корнило")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Твір виконаний у вигляді колажу фотографій (серії фотографій), які 
показують динаміку ортодонтичного лікування по філософії доктора 
Томаса Піттса із використанням брекетів Н4 компанії Ортокласік і дуг 
Pitts Broad. Включені до Протоколу фото показують позитивний хід 
лікування, в якому було враховано положення зубів у зубній дузі та 
пропорції обличчя, що разом приводить до гармонійного вигляду і 
відповідає критерію красивої посмішки.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  84952  
 
Дата реєстрації авторського права  29.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Чихарівська-Корнило Ірина Йосифівна  
 
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)  Слайдфільм "Відеопрезентація ортодонтичного лікування з практики 
доктора Ірини Корнило"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Аудіовізуальний твір являє собою відеопрезентацію результатів 
ортодонтичного лікування лікаря Ірини Корнило у вигляді 
слайдфільму. До складу відео увійшли фото із власного архіва доктора, 
а також поєднання фотографій та відеозаписів з Протоколів 
ортодонтичного лікування пацієнтів Надії Сисак, Христини Чупінської 
та Мар'яни Вашчик.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  84953  
 

Дата реєстрації авторського права  29.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Джерелюк Юлія Олександрівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Монографія "Антикризова стійкість підприємств в конкурентному 
середовищі: теорія, методологія та практика"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  84954  
 

Дата реєстрації авторського права  29.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Колісник Володимир 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 з включанням слова "ENDOPEN"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Твір являє собою графічну композицію, з включенням, оригінально 
накресленого літерами розрідженого трафаретного шрифту, слова 
"ENDOPEN", де початкова і передостання літери зображені поземними 
штрихами.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  84955  
 

Дата реєстрації авторського права  29.01.2019  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ахієзер Олена Борисівна, Піротті Євген Леонідович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Стаття "Методика имитационного моделирования нестационарных 
стохастических процессов на примере давления в цилиндрах системы 
трансмиссии"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Робота присвячена моделюванню нестаціонарних випадкових процесів, 
представлених у вигляді кривих у спеціальному гільбертовому 
просторі, за допомогою універсальних і трикутних моделей. Рішення 
отримано для окремого випадку нестаціонарного стохастичного тиску 
в циліндрах системи трансмісії транспортного засобу.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  84956  
 
Дата реєстрації авторського права  29.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ахієзер Олена Борисівна, Дунаєвська Ольга Ігорівна, Сердюк Ірина 
Василівна, Співак Семен Володимирович  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Стаття "Application of methods of machine learning for solving the 
problem of analysis of biological data"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Для дослідження та вдосконалення деяких етапів спермограми 
вирішується задача класифікації сперматозоїдів на добрі та погані, з 
урахуванням їх рухливості та морфології, із застосуванням методів 
машинного навчання. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  84957  
 
Дата реєстрації авторського права  29.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ахієзер Олена Борисівна, Піротті Євген Леонідович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
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Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Стаття "Операторный метод вычисления вероятностных 
характеристик случайных процессов в транспортных средствах"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

В роботі обґрунтовано застосування кореляційної теорії для 
обчислення імовірнісних характеристик випадкових процесів. В роботі 
аргументовано використання трикутних моделей операторів в різних 
модельних просторах для аналізу нестаціонарних випадкових процесів 
за його єдиною реалізацією.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  84958  
 
Дата реєстрації авторського права  29.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ахієзер Олена Борисівна, Дунаєвська Ольга 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)  Тези доповіді на науковій конференції "Сущность математических 
методов и моделей для решения экономических задач"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Проаналізовано основні етапи побудови моделі як результату 
відображення однієї структури на іншу. Запропоновано класифікацію 
основних властивостей економічної моделі. На базі цього досліджені 
завдання, що входять до проблеми моделювання. Показано, що тип 
моделі залежить від інформаційної суті системи, що моделюється.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  84959  
 
Дата реєстрації авторського права  29.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ейне Антон Іларіонович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Оповідання "Зачистка"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Оповідання "Зачистка" написано на основі вигаданих подій 
фантазійного характеру. Інопланетна команда, що займається 
зачисткою та знищенням населених світів, розглядає Землю як 
наступну ціль для знищення, але стикається з великою кількістю 
аналітичних даних, що ставить їх в глухий кут, з якого вони 
намагаються знайти вихід.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  84960  
 

Дата реєстрації авторського права  29.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ейне Антон Іларіонович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Оповідання "Моя новая супер-работа"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Оповідання "Моя новая супер-работа" написано на основі вигаданих 
подій фантазійного характеру. Жінка, колишня військова, приходить 
на співбесіду за об'явою, що місто шукає людину на посаду супер-героя. 
Під час співбесіди головній героїні доведеться переглянути своє життя 
та минуле, зіткнутись зі своїми страхами та вирішити, чи здатна вона 
бути супер-героєм.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  84961  
 

Дата реєстрації авторського права  29.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  OL'SVOL'D (псевдонім)  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Картина "Цветности "Таїна"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  84962  
 

Дата реєстрації авторського права  29.01.2019  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  OL'SVOL'D (псевдонім)  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Картина "Цветности "Преображення"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  84963  
 
Дата реєстрації авторського права  29.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  OL'SVOL'D (псевдонім)  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Картина "Цветности "Дорогою творця"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  84964  
 
Дата реєстрації авторського права  29.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  OL'SVOL'D (псевдонім)  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Картина "Цветности "Просвітлення"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  84965  
 
Дата реєстрації авторського права  29.01.2019  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Азаров Олексій Дмитрович, Черняк Олександр Іванович, Смольц 
Дмитро Олександрович, Мельник Жанна Анатоліївна  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Платформа локалізації веб та мобільних 
додатків"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Запропоновано універсальну платформу для локалізації веб та 
мобільних додатків на основі багатошарової клієнт-серверної 
архітектури.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  84966  
 

Дата реєстрації авторського права  29.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Медведєв Євген Павлович, Лебідь Ірина Георгіївна, Єлісєєв Петро 
Йосипович, Зубарев Дмитро 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 "Weight assignment modeling transport process" 
("WAMTP")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Система автоматизованої обробки експериментальної інформації, 
отриманої на основі експертних оцінок - незалежних умов та 
параметрів (технічних та технологічних).  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  84967  
 

Дата реєстрації авторського права  29.01.2019  
 
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 "Імплементація європейського досвіду соціальної 
інклюзії як елементу соціальної регіональної політики"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Статтю присвячено питанню подальшої євроінтеграції українського 
суспільства та окресленню орієнтирів формування соціальної політики 
регіону на засадах соціальної інклюзії населення.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  84968  
 

Дата реєстрації авторського права  29.01.2019  
 
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 "Evaluation of conformity of agricultural land use of 
Ukraine to conditions for sustainable development - a part of food security 
monitoring"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  84969  
 

Дата реєстрації авторського права  29.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Котикова Олена Іванівна, Скора Людмила Русланівна   
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір " Наукова діяльність України у європейському вимірі"  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У статті проаналізовано дані про стан і розвиток наукової діяльності 
України.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  84970  
 

Дата реєстрації авторського права  29.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бабич 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 наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Соціально-економічна та екологічна стійкість 
коротких ланцюгів постачання: можливості для розвитку сільських 
територій"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

В роботі обґрунтовано доцільність розвитку коротких ланцюгів 
постачання на місцевому рівні.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  84971  
 

Дата реєстрації авторського права  29.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  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 "Індикатори продовольчої безпеки України у світовому 
вимірі"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Проведено оцінку сучасного рівня забезпечення продовольчої безпеки 
України у світовому вимірі за індикаторами ФАО.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  84972  
 
Дата реєстрації авторського права  29.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  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 "Забезпечення фізичної та економічної доступності 
продовольства через короткі ланцюги постачання"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

В роботі обґрунтовано науково-теоретичний підхід до формування 
продовольчої системи на місцевому рівні.  
 

 



Авторське право і суміжні права. Офіційний бюлетень № 52, 2019 
 

386 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  84973  
 

Дата реєстрації авторського права  29.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Середа Ірина Валеріївна, Савінова Наталія Володимирівна, Борулько 
Дмитро Миколайович  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчально-методичний посібник "Технології корекційно-виховного 
процесу"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Технології корекційно-виховного процесу: навчально-
методичний посібник / Н. В. Савінова, І. В. Среда, Д. М. Борулько. - 
Миколаїв: Іліон, 2018. - 172 с. 

 
Анотація   

У навчально-методичному посібнику висвітлено технологічні аспекти у 
підготовці майбутніх корекційних педагогів на рівні магістратури та 
розкриті деякі практико-методичні підходи до реалізації інноваційних 
технологій у корекційно-виховному процесі.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  84974  
 

Дата реєстрації авторського права  29.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Середа Ірина Валеріївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Наукова стаття "Психолого-педагогічні основи корекційно-виховної 
роботи з дітьми з особливими освітніми потребами в контексті 
технологічного підходу"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Середа І. І. Психолого-педагогічні основи корекційно-
виховної роботи з дітьми з особливими освітніми потребами в 
контексті технологічного підходу // Педагогічний процес: теорія і 
практика. - 2018. - № 1-2 (60-61). - С. 146-153. 

 
Анотація   

У статті висвітлюються психолого-педагогічні основи корекційно-
виховної роботи в контексті технологічного підходу.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  84975  
 

Дата реєстрації авторського права  29.01.2019  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гулей Олександр Богданович, Прокопенко Олена Олександрівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Українська інженерно-педагогічна академія 
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний твір наукового характеру "Інноваційні технології та 
управління ресурсами в галузі. Навчально-методичний посібник для 
студентів освітнього ступеня "магістр" денної та заочної форм 
навчання спеціальності 144 "Теплоенергетика"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Наведені основні положення навчального курсу дисципліни.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  84976  
 

Дата реєстрації авторського права  29.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гулей Олександр Богданович, Прокопенко Олена Олександрівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Українська інженерно-педагогічна академія 
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний твір наукового характеру "Системи та обладнання 
підготовки та подачі палива. Методичні вказівки до проведення 
практичних занять для студентів освітнього ступеня "бакалавр" денної 
та заочної форм навчання спеціальності 144 "Теплоенергетика"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

В посібнику викладені необхідні методичні вказівки щодо розв'язання 
задач за темами курсу дисципліни.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  84977  
 

Дата реєстрації авторського права  29.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бикова Тетяна Іллівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Українська інженерно-педагогічна академія 
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний твір наукового характеру "Системи та обладнання 
хімводопідготовки. Навчально-методичний посібник для студентів  

 



Авторське право і суміжні права. Офіційний бюлетень № 52, 2019 
 

388 

                                                           освітнього ступеня "бакалавр" денної та заочної форм навчання 
інженерної спеціальності 144 "Теплоенергетика"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У навчально-методичному посібнику вказані ціль та завдання 
вивчення дисципліни.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  84978  
 

Дата реєстрації авторського права  29.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Загребельна Лариса Іванівна, Блінова Наталія Олександрівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Українська інженерно-педагогічна академія 
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний твір наукового характеру "Технічна термодинаміка. 
Методичні вказівки до лабораторних робіт № 1-5 для студентів 
спеціальностей 6.050601 "Теплоенергетика", 6.01010428 "Нафтогазова 
справа"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Лабораторні роботи призначені для закріплення лекційного матеріалу.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  84979  
 

Дата реєстрації авторського права  29.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Обидєннова Тетяна Сергіївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Українська інженерно-педагогічна академія 
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний твір наукового характеру "Управління проектами. 
Робочий зошит для самостійної роботи студентів освітнього ступеня 
"магістр" денної форми навчання спеціальності 281 "Публічне 
управління та адміністрування" спеціалізації "Адміністративний 
менеджмент"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Робочий зошит допоможе студентові унаочнити основні поняття 
дисципліни.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  84980  
 

Дата реєстрації авторського права  29.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Громов Євген Володимирович, Ящун Тетяна Вікторівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Українська інженерно-педагогічна академія 
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний твір наукового характеру "Педагогические аспекты 
обучения программированию на С# средствами создания 
многомодульного проекта"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У творі пропонується підхід до навчання програмуванню на Visual C#.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  84981  
 

Дата реєстрації авторського права  29.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сичов Юрій Іванович  
 
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, ілюстрація  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний твір наукового характеру "Расчет колебаний поворотно-
делительных столов агрегатированного оборудования при нагружении 
вертикальными силами"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У творі розглядаються визначення власних частот коливань 
поворотно-ділильних столів агрегатних верстатів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  84982  
 

Дата реєстрації авторського права  29.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Карлова Олена Анатоліївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Українська інженерно-педагогічна академія 
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
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Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний твір наукового характеру "Менеджмент організацій. 
Робочий зошит для самостійної роботи та поглибленого вивчення 
дисципліни для студентів освітнього ступеня "магістр" денної та 
заочної форм навчання спеціальності 073 "Менеджмент" спеціалізації 
"Менеджмент організацій та адміністрування" (за видами економічної 
діяльності); 281 "Публічне управління та адміністрування" 
спеціалізації "Адміністративний менеджмент"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Робочий зошит допоможе студентам унаочнити основні поняття 
дисципліни, економічні закони та закономірності.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  84983  
 

Дата реєстрації авторського права  29.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Карлова Олена Анатоліївна  
 
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 "Корпоративне управління. 
Робочий зошит для самостійної роботи та поглибленого вивчення 
дисципліни для студентів освітнього ступеня "магістр" денної та 
заочної форм навчання спеціальності 073 "Менеджмент" спеціалізації 
"Менеджмент організацій та адміністрування" (за видами економічної 
діяльності); 281 "Публічне управління та адміністрування" 
спеціалізації "Адміністративний менеджмент"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Робочий зошит допоможе студентам унаочнити основні поняття 
дисципліни, економічні закони та закономірності.   
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  84984  
 

Дата реєстрації авторського права  29.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дуднєва Юлія Ернстівна  
 
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 "Класифікація ризиків 
організацій сфери послуг"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У статті обґрунтовано необхідність врахування особливостей послуги, 
як товару, при визначенні факторів, що спричиняють невизначеність 
та ризик.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  84985  
 
Дата реєстрації авторського права  29.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гулей Олександр Богданович, Прокопенко Олена Олександрівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця  Українська інженерно-педагогічна академія 
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Літературний твір наукового характеру "Інноваційні технології та 

управління ресурсами в галузі. Робоча програма, методичні вказівки та 
контрольні завдання для студентів освітнього ступеня "магістр" 
заочної форми навчання спеціальності 144 "Теплоенергетика"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

В посібнику наведено робочу програму дисципліни, розглянуті суттєві і 
складні питання, що виникають у студентів при її самостійному 
вивченні.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  84986  
 

Дата реєстрації авторського права  29.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Юрасова Алла Миколаївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір белетристичного характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка новел "Одна Одесса и вся Польша"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Сім коротких новел про виживання героїні та її подруг Анни, Мані та 
Свєти у часи перестройки. Про пригоди челноків у той важкий період. 
Про різні пригоди, як складні, небезпечні, так і смішні. Про подорож до 
Польші з метою продажу і покупки дефіцитного в ті часи товару.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  84987  
 

Дата реєстрації авторського права  29.01.2019  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Юрасова Алла Миколаївна  
 
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 новел "Социальные сети"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Три коротких розповіді, присвячених спілкуванню у трьох соціальних 
мережах: Facebook, Viber та WhatsApp. Про людську дурість, 
настирливість та відсутність культури спілкування.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  84988  
 

Дата реєстрації авторського права  29.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Юрасова Алла Миколаївна  
 
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 есе "Мелодии рая"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Чотири есея, заснованих на музичних творах Шуберта, Шопена, Гріга і 
Свірідова. Спроба поєднати звучання музичного звуку та звучання 
слова. Асоціативний зв'язок між музикою та подіями в есеях.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  84989  
 

Дата реєстрації авторського права  29.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Юрасова Алла Миколаївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір публіцистичного характеру, складений 
твір  

 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка оповідань "Не лейте кровь в хрустальные бокалы"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У головної героїні дисоціативний розлад особистості. Вона живе у трьох 
іпостасях та не здогадується про існування двох інших субособистостей. 
І тільки потім дізнається про злочини, які вони здійснюють, та розуміє, 
що це вона вбиває успішних та перспективних молодих чоловіків.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  84990  
 
Дата реєстрації авторського права  29.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  OL'SVOL'D (псевдонім)  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Картина "ЦВЕТНОСТИ/TSVETNOSTI "Око Відродження"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  84991  
 

Дата реєстрації авторського права  29.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  OL'SVOL'D (псевдонім)  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Картина "ЦВЕТНОСТИ/TSVETNOSTI "Сонце в білих шатах"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  84992  
 
Дата реєстрації авторського права  29.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  OL'SVOL'D (псевдонім)  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
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Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Картина "ЦВЕТНОСТИ/TSVETNOSTI "Під захистом Творця"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  84993  
 

Дата реєстрації авторського права  29.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  OL'SVOL'D (псевдонім)  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Картина "ЦВЕТНОСТИ/TSVETNOSTI "Різдво Пресвятої Богородиці"  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  84994  
 

Дата реєстрації авторського права  29.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  OL'SVOL'D (псевдонім)  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Картина "ЦВЕТНОСТИ/TSVETNOSTI "Жовтий квадрат" (Сила до 
змін)" ("ЖОВТИЙ КВАДРАТ")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  84995  
 

Дата реєстрації авторського права  29.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Фастованов Дмитро Ігорович  
 
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)  Збірник віршів "Точка отсчета"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  84996  
 
Дата реєстрації авторського права  29.01.2019  
 
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 "Вперед"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  84997  
 
Дата реєстрації авторського права  29.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Чернявський Сергій Сергійович, Вознюк Андрій Андрійович, 
Брисковська Оксана Миколаївна, Запотоцький Андрій Петрович, 
Осетрова Олена Станіславівна, Єрмаков Юрій Олександрович, 
Павленко Сергій Олексійович  

 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Національна академія внутрішніх справ 
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературно-письмовий твір учбового характеру "Методика взаємодії 
органів досудового розслідування з підрозділами державної 
аудиторської служби під час призначення та проведення ревізій у 
кримінальному провадженні   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Мета запропонованої методики ґрунтується на поглибленому 
дослідженні кількісних і якісних характеристик відповідних злочинів, 
вивченні їх зв'язків, системному опрацюванні законодавчих та інших 
нормативно-правових актів, узагальнених матеріалах практичної 
діяльності органів поліції.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  84998  
 

Дата реєстрації авторського права  29.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Чернявський Сергій Сергійович, Вознюк Андрій Андрійович, 
Брисковська Оксана Миколаївна, Алєксєєва-Процюк Діана 
Олександрівна, Осетрова Олена Станіславівна, Патик Леся Леонідівна, 
Кучменко Святослав Володимирович, Севрук Володимир 
Геннадійович, Павленко Сергій Олексійович  

 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Національна академія внутрішніх справ 
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературно-письмовий твір учбового характеру "Методика 
розслідування незаконного переправлення осіб через державний 
кордон України"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Мета запропонованої методики ґрунтується на поглибленому 
дослідженні кількісних і якісних характеристик відповідних злочинів, 
вивченні їх зв'язків, системному опрацюванні законодавчих та інших 
нормативно-правових актів, узагальнених матеріалах практичної 
діяльності органів поліції. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  84999  
 

Дата реєстрації авторського права  29.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Осауленко Андрій Олександрович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Національна академія внутрішніх справ 
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Складений твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Складений твір "Дистанційний курс "Історія вчень про державу та 
право"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Метою створення даного твору є вивчення в навчальному закладі 
дисципліни "Правові системи сучасності".  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  85000  
 

Дата реєстрації авторського права  29.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Завальний Андрій Миколайович, Кривицький Юрій Віталійович  
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Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Національна академія внутрішніх справ 
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Складений твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Складений твір "Дистанційний курс "Правові системи сучасності"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Метою створення даного твору є вивчення в навчальному закладі 
дисципліни "Правові системи сучасності".  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  85001  
 

Дата реєстрації авторського права  29.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Зеленко Людмила Іванівна, Чміленко Оксана Петрівна, Терешкевич 
Дмитро Іванович, Кальченко Леонід Васильович, Вербило Ганна 
Василівна  

 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Національна академія внутрішніх справ 
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Аудіовізуальний твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Аудіовізуальний твір "Презентаційний відеоролик "Інноваційні 
методи навчання"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Метою створення відеоролику є визначення характерних особливостей 
засобів, форм і методів інноваційного навчання, розкриття специфіки 
їх використання в інтерактивному середовищі академії.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  85002  
 

Дата реєстрації авторського права  29.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Щербак Ігор 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)  Рукопис статті "Професійні властивості майбутніх учителів музичного 
мистецтва"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У статті, шляхом вивчення й аналізу психолого-педагогічної 
літератури з проблеми дослідження, інтегрування та конкретизації,  
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визначено сутність поняття "професійні властивості вчителя 
музичного мистецтва".  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  85003  
 
Дата реєстрації авторського права  29.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Щербак Ігор 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)  Рукопис статті "Основні напрями у підготовці майбутніх учителів 
музичного мистецтва до громадянського виховання учнів"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У статті висвітлено напрями підготовки майбутніх учителів музичного 
мистецтва до громадянського виховання учнів на основі вивчення й 
аналізу літератури, інтегрування та конкретизації досліджуваних 
явищ.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  85004  
 
Дата реєстрації авторського права  29.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Щербак Ігор 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)  Рукопис статті "Категорійно-понятійний апарат дослідження 
проблеми підготовки учителів музичного мистецтва до громадського 
виховання учнів"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У статті, шляхом аналізу наукових джерел та узагальненням існуючих 
наукових підходів, уточнено категорійно-понятійний апарат 
дослідження проблеми підготовки учителів музичного мистецтва до 
громадянського виховання учнів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  85005  
 
Дата реєстрації авторського права  29.01.2019  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Соляник Сергій Миколайович, Абрамович Роман Петрович, Лемчик 
Роман Орестович, Шалай Дмитро Богданович, Збінський Костянтин 
Вікторович, Шемечко Ярослав Петрович  

 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "Науково-виробниче 
підприємство "АСОТ" 

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Комп'ютерна система дистанційного 
навчання та контролю знань "АСКО" ("Computer aided distance 
training and knowledge control system "ASKO" ("АСКО (ASKO)")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма спрямована на підвищення рівня експлуатаційної 
ефективності, дотримання норм безпеки і ефективності використання 
кадрового потенціалу підприємств різних галузей промисловості 
різними користувачами: учнями, розробниками навчально-
контролюючих матеріалів та інструкторами-організаторами 
комп'ютерного навчання. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  85006  
 
Дата реєстрації авторського права  29.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Соляник Сергій Миколайович, Абрамович Роман Петрович, Лемчик 
Роман Орестович, Шалай Дмитро Богданович, Збінський Костянтин 
Вікторович, Шемечко Ярослав Петрович  

 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "Науково-виробниче 
підприємство "АСОТ" 

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Автоматизована система проведення 
навчання, контролю знань та тренажу "АСПЕКТ" (Automated learning 
management, knowledge control and training system "ASPECT" 
("АСПЕКТ (ASPECT)")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма призначена для автоматизації процесів навчання, а також 
для можливості реалізації безперервного самонавчання та обміну 
інформацією. Система дозволяє підвищити кваліфікацію персоналу 
шляхом самопідготовки, навчання, самоконтролю і контролю знань, а 
також провести атестацію, підвищити ефективність проведення 
конкурсного відбору серед претендентів на посади, з яких на 
підприємстві оголошений конкурс на заміщення вакантних посад. 
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  85007  
 
Дата реєстрації авторського права  29.01.2019  
 
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 "Якщо захочеш знати"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  85008  
 
Дата реєстрації авторського права  29.01.2019  
 
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 "Танець на згадку"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  85009  
 

Дата реєстрації авторського права  29.01.2019  
 
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 "Україна в чорному"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  85010  
 

Дата реєстрації авторського права  29.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Стецюк Петро Іванович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця Інститут кібернетики імені В. М. Глушкова Національної академії наук 
України 

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Octave-програма ralgb5a: r()-алгоритм з 
адаптивним кроком" ("ralgb5a")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма призначена для мінімізації гладких та негладких опуклих 
функцій та реалізує модифікацію r-алгоритмів Шора - субградієнтних 
методів з розтягом простору в напрямку різниці двох послідовних 
субградієнтів. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  85011  
 

Дата реєстрації авторського права  29.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ковирьова Олександра Валеріївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця Інститут кібернетики імені В. М. Глушкова Національної академії наук 
України 

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Програмний засіб для аналізу кривих індукції 
флуоресценції хлорофілу "CFiAnalyzer" ("CFiAnalyzer")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма призначена для аналізу великої кількості кривих індукції 
флуоресценції.   
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  85012  
 
Дата реєстрації авторського права  29.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Коба Олена Вікторівна, Серебрякова Світлана Вікторівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця Інститут кібернетики імені В. М. Глушкова Національної академії наук 
України 

 



Авторське право і суміжні права. Офіційний бюлетень № 52, 2019 
 

402 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Бібліотека підпрограм StatDblDemands для 
статистичного моделювання системи масового обслуговування із 
вхідним потоком здвоєних заявок" ("StatDblDemands")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  85013  
 
Дата реєстрації авторського права  29.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ушкалов Валерій Олександрович, Якубчак Ольга Миколаївна, Мідик 
Світлана Вікторівна, Данчук Вячеслав Володимирович, Адаменко Ліда 
Володимирівна  

 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Національний університет біоресурсів і природокористування України 
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Санітарні заходи в процесі виробництва та обігу 
харчових продуктів (збірник методичних настанов)"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Збірник методичних настанов розрахований на науковців та фахівців 
галузі ветеринарної медицини, а також спеціалістів науково-
контрольних і науково-дослідних установ, вищих навчальних закладів 
та лабораторій, які досліджують якість дезінфектантів, ступінь 
токсичності та безпеки при їх використанні з урахуванням 
призначення та умов застосування. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  85014  
 
Дата реєстрації авторського права  29.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мороз Микола Сергійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Національний університет біоресурсів і природокористування України 
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, ілюстрація  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Науково-методичні рекомендації: "Прогноз шкідників 
сільськогосподарських культур"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Твір розроблено на основі методів прогнозу шкідників 
сільськогосподарських культур, біологічних та морфологічних 
особливостей їх онтогенезу.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  85015  
 

Дата реєстрації авторського права  29.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Вакулик Ірина Іванівна, Шинкарук Олександра Василівна, Шинкарук 
Василь Дмитрович  

 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Національний університет біоресурсів і природокористування України 
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Стаття "СЕМАНТИЧНЕ ПОЛЕ ТЕРМІНІВ ЛАНДШАФТУ І НАЗВИ 
РОСЛИН, ЯКІ ЇХ СУПРОВОДЖУЮТЬ"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У статті проаналізовано семантичне поле термінів ландшафту і назви 
деревних та кущових порід, які їх супроводжують.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  85016  
 
Дата реєстрації авторського права  29.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Вакулик Ірина Іванівна, Шинкарук Василь Дмитрович, Кушнір 
Анатолій Іванович  

 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Національний університет біоресурсів і природокористування України 
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Стаття "ЦІННІСТЬ УНІКАЛЬНИХ ВІКОВИХ ДЕРЕВ - ПАМ'ЯТОК 
ПРИРОДИ"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У роботі здійснено комплексну оцінку типів життєвих форм 
багатовікових дерев за допомогою сучасних методів арбористики із 
використанням загальнонаукових методів, котрі пов'язані з 
проведенням польових досліджень і ґрунтуються на порівнянні, 
узагальненні й синтезі.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  85017  
 

Дата реєстрації авторського права  29.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шинкарук Василь Дмитрович, Вакулик Ірина Іванівна, Балалаєва 
Олена Юріївна  

 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Національний університет біоресурсів і природокористування України 
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Стаття "Вікові дерева паркових зон сучасного мегаполісу як засіб 
комунікації"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У роботі проаналізовано історичну цінність вікових дерев, які 
подарував нам Київ - каштан Петра Могили, клен Козакова, 
найстарішу шовковицю, найстаріші черешню та бузок, вічні дуби, 
найдавніші кипарисник, ясени та інші пам'ятні дерева, занесені до 
Державного реєстру України.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  85018  
 
Дата реєстрації авторського права  29.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шинкарук Олександра Василівна, Шинкарук Лідія Василівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Національний університет біоресурсів і природокористування України 
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Стаття "SOCIAL AND CULTURAL BASES OF EDUCATIONAL 
SERVICES PROVISION AND SUPPLY OF LABOR MARKET"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Мета роботи полягає у проведенні аналізу взаємодії ринку праці та 
ринку освітніх послуг в умовах трансформації суспільства та переходу 
країни на євроінтеграційний шлях розвитку, дослідженні особливостей 
їх регулювання та обґрунтування проблеми структурних диспропорцій 
у цій сфері та запропонувати способи їх вирішення.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  85019  
 
Дата реєстрації авторського права  30.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мехтієв Руслан Валерійович  
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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 "Сатирична комедія "ГЕЙ-МЕН" (GAY-MAN) - Человек-

Гей"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  85020  
 
Дата реєстрації авторського права  30.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Березенська Світлана 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)  Твір наукового характеру "Методика дослідження ефективності 

навчання, яке відбувається в умовах змішаного освітнього процесу"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Методика дозволяє оцінити ефективність навчання в чотири незалежні 
етапи: визначення рівня задоволення організацією навчання; якісне 
оцінювання теоретичної практичної підготовки студентів; дослідження 
рівня застосування отриманих знань та навичок в подальшому 
навчані; отримання експертної оцінки від викладачів та роботодавців з 
питань якості підготовки майбутніх фахівців.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  85021  
 

Дата реєстрації авторського права  30.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Добряк Олег (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)  Пригодницька повість "Бобры в погоне за сокровищами"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Веселі пригоди бобрів Товстобрюха та Вушика, що відправилися на 
пошуки скарбів. Пригодницька кумедна повість для дітей та дорослих.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  85022  
 

Дата реєстрації авторського права  30.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Крупін Михайло Семенович, Teejay (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 "Мяу Мяу"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  85023  

 
Дата реєстрації авторського права  30.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  KYIVSTONER (псевдонім), Teejay (псевдонім)  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Музичний твір з текстом, похідний твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Музичний твір з текстом "Лето"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  85024  
 
Дата реєстрації авторського права  30.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кутова Ірина Олександрівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір, ілюстрація  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Літературний письмовий твір з ілюстраціями "Органайзер "Owner 

Balance" ("Owner Balance")  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Твір - це авторський щоденник. У нього зібрані різні коучингові 
інструменти, завдання та арт-розмальовки. Збалансоване планування 
дня, яке фокусується не лише на справах, але абсолютно на всіх сферах 
життя.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  85025  
 

Дата реєстрації авторського права  30.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Чуб Валерій 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 "Auto America"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  85026  
 

Дата реєстрації авторського права  30.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Чуб Валерій 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 "INTER CARGO"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  85027  
 

Дата реєстрації авторського права  30.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Продеус Аркадій Миколайович, Вітик Андрій Віталійович, Дворник 
Олександр Олександрович, Котвицький Ігор Валерійович, Чайка 
Олександр Сергійович, Ярошенко Михайло 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 "Автоматизована система суб'єктивного 
оцінювання розбірливості мови"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  85028  
 
Дата реєстрації авторського права  30.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Теряєв Віталій Іванович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір науково-технічного характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Методика розрахунку параметрів лінійного 
асинхронного двигуна"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  85029  
 
Дата реєстрації авторського права  30.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Козлов Олександр В'ячеславович, Кузьміних Валерій Олександрович, 
Тараненко Руслан Анатолійович  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Автономний аналіз навчальних курсів 
електронного навчання "x-Lab.ELMS.Analyzer" ("x-
Lab.ELMS.Analyzer")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Комп'ютерна програма дозволяє користувачу проводити аналіз 
навчальних курсів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  85030  
 
Дата реєстрації авторського права  30.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бойко Любов Михайлівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
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Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчальний посібник "Складання тексту з економіки українською 
мовою"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Бойко Л. М. Складання тексту з економіки 
українською мовою: Навч. посібник. - Херсон: "Айлант", 2002. - 82 с. 

 
Анотація   

Посібник містить приклади окремих професійно-орієнтованих текстів з 
економіки, на матеріалі яких пропонуються практичні завдання з 
уживання економічних термінів, вправи з перекладу та складання 
текстів українською мовою.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  85031  
 

Дата реєстрації авторського права  30.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Маланюк Тарас Зіновійович, Орлова Віра Василівна, Шикеринець 
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)  Брошура "Екскурсійний маршрут "Історична екскурсія "Івано-
Франківськ - літературно-мистецький"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Маршрут екскурсії розпочинається біля пам'ятника Івана Франка на 
вул. Незалежності. Далі пролягає до площі А. Міцкевича, де знаходився 
театр, нині Обласна філармонія, та пам'ятник відомому польському 
поету Адаму Міцкевичу. Далі наш маршрут продовжується до майдану 
Шептицького, де зберігся унікальний архітектурний ансамбль: 
кафедральний собор, колишня колегія єзуїтів і музей мистецтв 
Прикарпаття.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  85032  
 
Дата реєстрації авторського права  30.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Самілик Григорій 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 "Правомірність захисту від посягань на власність та 
здоров'я громадян"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Самілик Г.М. Правомірність захисту від посягань на 
власність та здоров'я громадян / Міжнародний юридичний вісник: 
Актуальні проблеми сучасності (теорія та практика). - 2017. - Випуск 1 
(5). - С. 57-61. 

 
Анотація   

Автор статті звертає увагу, зокрема, на відсутність вказівки закону, 
проти яких саме суспільно небезпечних посягань допустима необхідна 
оборона на невизначеність часових рамок захисту. Звертається увага 
на більш досконале врегулювання питань застосування зброї тощо.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  85033  
 

Дата реєстрації авторського права  30.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мороз Анастасія Валеріївна, Гриньова Марина Вікторівна, Школяр 
Сергій Петрович  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Брошура "Збереження людського капіталу в об'єднаній територіальній 
громаді засобами співпраці з педагогічним університетом (на прикладі 
Засульської об'єднаної територіальної громади)"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Твір містить інформацію, що розкриває актуальну проблему 
збереження людського капіталу в Засульській об'єднаній 
територіальній громаді шляхом співпраці з педагогічним 
університетом.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  85034  
 

Дата реєстрації авторського права  30.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Помпій Олександр Олександрович, Удод Олександр Анатолійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Кваліметрична система оцінки клінічного стану 
адгезивних мостоподібних протезів"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Кваліметрична система оцінки клінічного стану адгезивних 
мостоподібних протезів, що дозволяє визначити стан адгезивних  
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мостоподібних конструкцій на ранніх і віддалених строках експлуатації 
та обґрунтувати тактику лікаря-стоматолога щодо подальшого їх 
використання.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  85035  
 
Дата реєстрації авторського права  30.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Маланюк Тарас Зіновійович, Дутчак Олена Іванівна, Орлова Віра 

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)  Брошура "Екскурсійний маршрут "Історична екскурсія: "Галич - 

столиця Галицько-Волинської держави "   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Маршрут розпочинається в м. Івано-Франківську і прямує до с. Крилос 
Галицького району - центру Галицького та Галицько-Волинського 
князівства.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  85036  
 
Дата реєстрації авторського права  30.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Маланюк Тарас Зіновійович, Вичівський Павло Павлович, Орлова 

Віра 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)  Брошура "Екскурсійний маршрут "Природнича екскурсія "Стежками 

Карпатського національного парку"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Маршрут розпочинається у с. Ямна біля м. Яремча. Навколишня 
територія входить до Карпатського національного парку, площа якого 
становить 54,3 тис. га. Далі маршрут проходить вздовж р. Прут до 
Скель Довбуша, потім прямує до водоспаду "Пробій" та вольєрного 
господарства, в якому можна зустрітити багатьох представників фауни 
Карпат.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  85037  
 

Дата реєстрації авторського права  30.01.2019  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дутчак Олена Іванівна, Маланюк Тарас Зіновійович, Орлова Віра 
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)  Брошура "Екскурсійний маршрут "Архітектурна екскурсія: 
"Твердині Городенківщини"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Маршрут формують наступні об'єкти: Раковецький замок (XVII ст. 
біля села Раковець), він розміщений на високому скелястому березі 
річки Дністер. Замок у селі Чернелиці (XVII ст.) на правому березі 
річки Дністер.   
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  85038  
 
Дата реєстрації авторського права  30.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Орлова Віра Василівна, Маланюк Тарас Зіновійович, Дутчак Олена 
Іванівна  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Брошура "Екскурсійний маршрут "Мистецька екскурсія "Коломия - 
місто над Прутом"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Маршрут: м. Івано-Франківськ - м. Коломия. Національний музей 
народного мистецтва Гуцульщини та Покуття ім. Й. Кобринського - 
понад 50 тис. мистецьких творів різьби по дереву, обробки металу і 
шкіри, ткацтва, вишивки. Музей "Писанки" - єдиний у світі музей 
писанкового розпису, що нараховує понад 10 тис. писанок різних 
етнорегіонів України.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  85039  
 
Дата реєстрації авторського права  30.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дутчак Олена Іванівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
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Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчально-методичний посібник "Методологія та організація 
наукових досліджень"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Навчально-методичний посібник спрямований на допомогу студенту 
при виконанні ним самостійної роботи та підготовці до практичних 
(семінарських) занять з дисципліни "Методологія та організація 
наукового дослідження". Посібник містить комплекс дидактичного 
забезпечення навчальної дисципліни.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  85040  
 

Дата реєстрації авторського права  30.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Людмила Менаже (псевдонім), Карина Багратион (псевдонім)  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, складений твір, ілюстрація  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір філософського характеру "Принцесса и 
Чудовище: Зеркало Истины"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  85041  
 
Дата реєстрації авторського права  30.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Родіонова Інна Григорівна, Романюк Любов Миколаївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчально-методичний посібник "Художній дискус в українській 
літературі: від Котляревського до Шевченка"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Навчально-методичний посібник розрахований на студентів першого 
року навчання на філологічних спеціальностях, містить 4 розділи.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  85042  
 

Дата реєстрації авторського права  30.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дмитренко Сергій 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 сценарій "Тигролови"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Молодий хлопець Григорій Многогрішний тікає з етапного ешелону, 
який везе засуджених до концтабору на Далекий Схід. У нетрях тайги 
його знаходить родина українських тигроловів та надає йому 
притулок. Але на пошуки втікача вирушає його давній ворог майор 
НКВС Єгор Медвин.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  85043  
 

Дата реєстрації авторського права  30.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Слободян Олеся Несторівна (Ліка Шуліч)  
 
Повне ім'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 "Роман "Спитай у серця"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Роман "Спитай у серця" - літературний письмовий твір українською 
мовою. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  85044  
 

Дата реєстрації авторського права  30.01.2019  
 
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 "Новорічна"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  85045  
 

Дата реєстрації авторського права  30.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ракша-Слюсарева Олена Анатоліївна, Слюсарев Олексій 
Аркадійович, 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, літературний 
письмовий твір навчального характеру  

 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчально-науковий твір "Збудник дифтерії"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Надає інформацію щодо епідеміології, класифікації морфології, 
тінкторіальних властивостей тощо.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  85046  
 

Дата реєстрації авторського права  30.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ракша-Слюсарева Олена Анатоліївна, Слюсарев Олексій 
Аркадійович, 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, літературний 
письмовий твір навчального характеру  

 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчально-науковий твір "Кокові інфекції. Стафілококи. 
Стрептококи. Менінго- та гонококи"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Надає інформацію щодо поширення, класифікації, епідеміології 
збудників кокових інфекцій, епідеміології, патогенезу, особливостей 
мікробіологічної діагностики збудників кокових інфекцій.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  85047  
 

Дата реєстрації авторського права  30.01.2019  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ракша-Слюсарева Олена Анатоліївна, Слюсарев Олексій 

Аркадійович, 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, літературний 

письмовий твір навчального характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Навчально-науковий твір "Мікробактерії. Збудник туберкульозу"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Надає інформацію щодо поширення, класифікації, епідеміології 
мікробактерій, епідеміології, патогенезу, особливостей мікробіологічної 
діагностики тощо.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  85048  
 
Дата реєстрації авторського права  30.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Опанасенко Людмила Анатоліївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Навчальний посібник "Психодіагностика психічних розладів та їх 

реабілітація"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Опанасенко Л. А. Психодіагностика психічних 

розладів та їх реабілітація / Л. А. Опанасенко - Миколаїв : Іліон, 2018. - 
153 с.  

 
Анотація   

Розглянуто природу, психологічні ознаки та рівні виразності 
поширених психічних розладів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  85049  
 
Дата реєстрації авторського права  30.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кучманич Ірина Миколаївна, Опанасенко Людмила Анатоліївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Наукова стаття "Класифікація особливих потреб дитини в контексті 

системного підходу"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Кучманич Ірина, Опанасенко Людмила. Класифікація 
особливих потреб дитини в контексті системного підходу // Проблеми 
сучасної психології. -2018. - Вип. 42. - С. 70-92. 

 
Анотація   

Запропоновано класифікацію особливих потреб у контексті системного 
підходу шляхом вивчення взаємодії дитини з іншими системами різних 
рівнів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  85050  
 

Дата реєстрації авторського права  30.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кучманич Ірина Миколаївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчально-методичний посібник "Психологія сім'ї"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Кучманич І. М. Психологія сім'ї : навчально-
методичний посібник /І. М. Кучманич. - Миколаїв : Іліон, 2018. - 208 с. 

 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  85051  
 

Дата реєстрації авторського права  30.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мілова Тетяна Миколаївна, Трошкіна Катерина Євгенівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчально-методичний посібник "Методичні рекомендації щодо 
виконання та захисту кваліфікаційних робіт зі спеціальності 081 
Право"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  85052  
 

Дата реєстрації авторського права  30.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Марченко Олег Миколайович  
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Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчальний посібник "Загальна етнографія"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  85053  
 

Дата реєстрації авторського права  30.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Марченко Олег Миколайович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчальний посібник "Етнографія слов'янських народів"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  85054  
 
Дата реєстрації авторського права  30.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Марченко Олег Миколайович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчальний посібник "Історія слов'янських народів. Частина друга. 
Історія південних і західних слов'ян від епохи середньовіччя до кінця 
XVIII ст."   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  85055  
 

Дата реєстрації авторського права  30.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Марченко Олег Миколайович  
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Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Навчальний посібник "Повсякденне життя народів Європи в епоху 

Середньовіччя та Нового часу"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  85056  
 
Дата реєстрації авторського права  30.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Марченко Олег Миколайович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Навчальний посібник "Історія слов'янських народів. Частина перша. 

Історія Русі, Московської держави, Російської імперії до кінця XVIII 
ст."   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  85057  
 
Дата реєстрації авторського права  31.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Леонтьєв Петро Володимирович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Складений твір, ілюстрація, літературний письмовий твір, 

фотографічний твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Складений твір "Набір інструкцій до конструкторів"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Набір складених творів, а саме: "Інструкція для збирання 
маніпулятора", "Інструкція для збирання сонячного трекера", 
"Інструкція для збирання сортувальної машини", "Інструкція для 
програмування маніпулятора", "Інструкція для програмування 
сонячного трекера", "Інструкція по програмуванню сортувальної 
машини", що включають тексти, фотографії, малюнки, приклади 
частин програмного коду.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  85058  
 
Дата реєстрації авторського права  31.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Онищенко Артур Миколайович, Лапченко Артем Сергійович, 

Чиженко Наталія Петрівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Науковий твір "Напруження усадки в цементобетонних та інших 

цементовмісних шарах дорожнього одягу при тужавінні та твердінні"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

На основі теоретичного рішення виведено математичну залежність, яка 
моделює та дає можливість оцінити розподіл напружень усадки, що 
виникають в цементобетонному шарі дорожнього одягу з 
кристалізаційною структурою при тужавінні та твердінні. Теоретичне 
рішення базується на теорії пружності. Отримане рішення дозволить 
уточнити розрахунки довговічності жорсткого дорожнього руху.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  85059  
 
Дата реєстрації авторського права  31.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бобошко Олег Іванович, Горянська Марина Геннадіївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Пісня "Різдвяна"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  85060  
 

Дата реєстрації авторського права  31.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Федорова Галина Володимирівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Навчальний посібник "Біогеохімія"   
 



Авторське право і суміжні права. Офіційний бюлетень № 52, 2019 
 

421 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Федорова, Галина Володимирівна. Біогеохімія: 
навчальний посібник / Г. В. Федорова; Одеськ. державний екол-ний ун-
т, - Одеса: ТЕС, 2015. - 284 с. 

 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  85061  
 

Дата реєстрації авторського права  31.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мелешкевич Сергій Олександрович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма, база даних  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма з базою даних "МойДом24"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Твір складається з комп'ютерної програми та бази даних, яка 
знаходиться в комп'ютерній програмі "МойДом24" та на відповідних 
веб-сторінках. В комплектацію твору входить: мобільний додаток на 
операційні системи IOS та Android, особистий кабінет користувачів 
(WEB), панель управління (WEB), веб-сторінки.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  85062  
 

Дата реєстрації авторського права  31.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Яковлєв Юрій Геннадійович  
 
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 "Дорога без кінця"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

П'єса про долю людини, про пошуки людини шляху до себе. П'єса є 
філософськими роздумами людини про людяність, самовіддання, 
порозуміння та любов. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  85063  
 

Дата реєстрації авторського права  31.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Братішка Владислав Валерійович, Лисак Владислав Олексійович  
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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 "Game Quick Jump" ("QuJu")  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Ця комп'ютерна програма для осіб старше 7 років призначена для 
розвитку інтелектуальних здібностей користувачів, їх реакції, а також 
для розважальних цілей.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  85064  
 

Дата реєстрації авторського права  31.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ортіна Ганна Володимирівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Монографія "Державна політика розвитку реального сектору 
економіки України: формування та реалізація антикризової стратегії"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У монографії обґрунтовано теоретико-методологічні положення 
формування та реалізації антикризової стратегії державної політики 
розвитку регіонального сектору економіки України. Обґрунтовано 
модель-схему реалізації державної політики щодо модернізації 
реального сектору економіки України в рамках антикризової стратегії. 
Запропоновано концептуальні засади формування регуляторного 
механізму інституціональних та інноваційних трансформацій 
реального сектору економіки.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  85065  
 
Дата реєстрації авторського права  31.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Олешко Анна Анатоліївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Стаття "Концептуальні засади антикризового регулювання 
національної економіки"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: А. А. Олешко. Концептуальні засади антикризового 
регулювання національної економіки // Економіка та держава. - 2012. - 
№ 9. - С. 4-7. 

 
Анотація   

У статті запропоновано концептуальні засади антикризового 
регулювання національної економіки. Розроблено механізм 
антикризового регулювання, впровадження якого дозволить 
підвищити антикризовий потенціал та стійкість господарської системи 
до зовнішніх збурень.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  85066  
 

Дата реєстрації авторського права  31.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Олешко Анна 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 "Взаємозв'язок циклів і криз різної етимології у динаміці 
розвитку соціально-економічних систем"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: А. А. Олешко. Взаємозв'язок циклів і криз різної 
етимології у динаміці розвитку соціально-економічних систем // 
Бюлетень Міжнародного Нобелевського економічного форуму. - 2010. - 
№ 1 (3). - С. 241-247. 

 
Анотація   

У статті виявлено, проаналізовано і узагальнено взаємозв'язки та 
взаємовплив циклів і криз різної етимології, що об'єктивно притаманні 
будь-якій соціально-економічній системі.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  85067  
 

Дата реєстрації авторського права  31.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Олешко Анна Анатоліївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Монографія "Антикризове регулювання національної економіки: 
теорія і практика"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У монографії досліджено теоретичні та практичні аспекти 
антикризового регулювання національної економіки. Автором  
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розглянуто особливості протікання циклів і криз кінця ХХ - першого 
десятиліття ХХІ століття в глобальній і національних господарських 
системах та визначено основні засади їх антикризового регулювання. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  85068  
 

Дата реєстрації авторського права  31.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Прима Вікторія Валентинівна  
 
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 "Лінгвокраїнознавство країн першої 
іноземної мови". Опорний конспект лекцій"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Опорний конспект лекцій призначений для студентів, які здобувають 
освітній ступінь "бакалавр" за спеціальністю "Філологія" спеціалізації 
"Германські мови та літератури (переклад включно)". Опорний 
конспект лекцій розроблений відповідно до програми та робочої 
програми дисципліни "Лінгвокраїнознавство країн першої іноземної 
мови".  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  85069  
 
Дата реєстрації авторського права  31.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гуляєва Наталія Миколаївна, Вавдійчик Ірина Миколаївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Київський національний торговельно-економічний університет 
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчально-методичне видання "Інвестиційний менеджмент". 
Методичні рекомендації до самостійної роботи студентів"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Методичні рекомендації призначені для студентів денної форми 
навчання галузі знань 07 "Управління та адміністрування", 
спеціальності 073 "Менеджмент", спеціалізації "Менеджмент 
інвестиційної діяльності", ступеня вищої освіти "магістр". Методичні 
рекомендації повністю розроблені з урахуванням стандартів програми 
та робочої програми дисципліни, а також освітньо-професійної 
підготовки студентів за відповідним професійним спрямуванням.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  85070  
 

Дата реєстрації авторського права  31.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Крегул Юрій Іванович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Київський національний торговельно-економічний університет 
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчально-методичне видання "Комерційна розвідка та внутрішня 
безпека на підприємстві". Методичні рекомендації до самостійної 
роботи студентів"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Методичні рекомендації для студентів спеціальності "Право" 
освітнього ступеня "магістр", спеціалізації "Правове забезпечення 
безпеки підприємницької діяльності". Методичні рекомендації для 
самостійної роботи студентів допоможуть студентам у засвоєнні 
складного й досить великого за обсягом матеріалу.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  85071  
 

Дата реєстрації авторського права  31.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Прима Вікторія Валентинівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Київський національний торговельно-економічний університет 
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Монографія "Туристична термінологія: семантика і функціонування"  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Монографія присвячена вивченню англомовної туристичної лексики 
на матеріалі англомовних туристичних путівників по Україні, в тому 
числі комплексному дослідженню семантичних і функціональних 
особливостей англомовної туристичної термінології. Викладено основні 
підходи до визначення та вивчення термінологічної лексики.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  85072  
 
Дата реєстрації авторського права  31.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Анонімно  
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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 ювелірних виробів "Dropfish"    
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Збірка ескізів для створення ювелірних виробів під єдиною назвою 
"Dropfish".   
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  85073  
 
Дата реєстрації авторського права  31.01.2019  
 
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  Ескіз, складений твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Збірка ескізів "Dropfish"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Малюнки, які є інтерпретацією єдиної форми. У кожному ескізі 
прочитується форма рибки.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  85074  
 
Дата реєстрації авторського права  31.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Боярчук Альона Ігорівна, Огородник Руслан Петрович, Плющик 

Ірина Анатоліївна, Антофій Наталя Миколаївна, Федорова Надія 
Євгенівна  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Навчальний посібник "Міжнародні економічні відносини"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  85075  
 

Дата реєстрації авторського права  31.01.2019  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Корнієнко 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)  Навчально-методичний посібник у двох частинах "Сучасна українська 
літературна мова. Частина друга: Морфологія. Дієслово. Прислівник. 
Станівник. Модальник. Службові частини мови. Вигук"    

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Сучасна українська літературна мова: навчально-
методичний посібник : у 2-х ч. / І. А. Корнієнко. - Миколаїв: Іліон, 2018. 
- 216 с. 

 
Анотація   

У посібнику подано матеріал з вивчення сучасної української 
літературної мови згідно вимог кредитно-трансферної системи 
організації навчального процесу у вищій школі. У другій частині 
запропоновано інформаційний обсяг дисципліни з морфології, дієслово, 
прислівник, станівник, модальник, службові частини мови, вигук, її 
опис, структуру та навчальне наповнення.   
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  85076  
 

Дата реєстрації авторського права  31.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Баденкова Вікторія Миколаївна, Зинякова Анжеліка Анатоліївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчальний посібник "Сучасна українська літературна мова: 
Фонетика. Фонологія. Морфонологія. Акцентологія. Орфоепія. 
Графіка. Орфографія"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Сучасна українська літературна мова: Фонетика. 
Фонологія. Морфонологія. Акцентологія. Орфоепія. Графіка. 
Орфографія : навч. посібник / Вікторія Баденкова, Анжеліка Зинякова. 
- Миколаїв : Іліон, 2018. - 280 с. 

 
Анотація   

Поданий матеріал допоможе майбутнім фахівцям-філологам 
опрацювати, глибоко засвоїти та практично закріпити мовні процеси 
відповідних лінгвістичних розділів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  85077  
 
Дата реєстрації авторського права  31.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ейне Антон Іларіонович  
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Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір белетристичного характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Оповідання "Плюс десять"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Оповідання "Плюс десять" написано на основі вигаданих подій 
фантазійного характеру.   
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  85078  
 
Дата реєстрації авторського права  31.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Іванов Олег Миколайович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір наукового характеру "Методичні 
рекомендації для виконання лабораторних робіт з навчальної 
дисципліни "Теплотехніка та основи холодильних технологій"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У методичних рекомендаціях описаний порядок проведення та 
завдання щодо виконання лабораторних робіт, спрямовані на 
дослідження загальнофізичних, теплових та теплотехнічних процесів в 
рамках вивчення навчальної дисципліни "Теплотехніка та основи 
холодильних технологій".   
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  85079  
 
Дата реєстрації авторського права  31.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Іванов Олег 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 "Мікропрограма "Веб-сервер інформаційної 
системи"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Мікропрограма "Веб-сервер інформаційної системи" призначена для 
організації на базі мікроконтролерного модуля з WiFi- передавачем 
програмно-апаратного веб-сервера, який би забезпечував 
завантаження до смарт-пристроїв веб-сторінки інформаційної системи 
та здійснював обробку НТТР-запитів по актуалізації інформації на ці 
веб-сторінки.   
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  85080  
 

Дата реєстрації авторського права  31.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Іванов Олег 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 "Мікропрограма "Керування світлодіодною 
RGB-панеллю"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Мікропрограма "Керування світлодіодною RGB-панеллю", що є 
програмним алгоритмом мікроконтролерного модуля, призначена для 
виведення буквено-числових даних та відображання в динамічному 
режимі графічних зображень на світлодіодній RGB-панелі.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  85081  
 

Дата реєстрації авторського права  31.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Іванов Олег 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 "Мікропрограма "Контрольно-
вимірювальний комплекс інформаційної системи"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Визначає внутрішній алгоритм роботи мікроконтролера, призначена 
для опрацювання цифрових та аналогових сигналів від 
електровимірювальних перетворювачів фізичних величин та реалізації 
передачі інформаційних пакетів за допомогою засобів бездротового 
зв'язку.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  85082  
 
Дата реєстрації авторського права  31.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бурик Наталія Юріївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Не могу"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  85083  
 

Дата реєстрації авторського права  31.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Яловенко Руслан Іванович (Руслан Русо)  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Очаровательная мисс"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  85084  
 
Дата реєстрації авторського права  31.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Калюжна Світлана Юріївна, Адамчук Марта Олександрівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Музичний твір з текстом "Любов моя"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  85085  
 

Дата реєстрації авторського права  31.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Калюжна Світлана Юріївна, Адамчук Марта Олександрівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Музичний твір зтекстом "Сказати "Так"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  85086  
 
Дата реєстрації авторського права  31.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Калюжна Світлана Юріївна, Адамчук Марта Олександрівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Музичний твір з текстом "Невинна"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  85087  
 

Дата реєстрації авторського права  31.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Roza March (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 "Там де Ти"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Музичний твір з текстом "Там де Ти" ліричного характеру, що описує 
почуття та взаємовідносини між двома закоханими.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  85088  
 

Дата реєстрації авторського права  31.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Юлія Ширмер (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 "Супермодель"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  85089  
 

Дата реєстрації авторського права  31.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Юлія Ширмер (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 "Земле, любов неси!"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  85090  
 

Дата реєстрації авторського права  31.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Юлія Ширмер (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 "Казка"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  85091  
 

Дата реєстрації авторського права  31.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лола Юлія Юріївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Тренінг: "Визначення культурної спадщини регіону 
та розвиток в'їздного туризму"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Для розвитку в'їздного туризму важливо, щоб фахівці з туризму 
усвідомлювали цінність та унікальність культурної спадщини регіонів 
України, мали розвинуті здатності презентації, спілкування, 
самопрезентації, а також мали організаційні та лідерські якості.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  85092  
 

Дата реєстрації авторського права  31.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Юлія Ширмер (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 "Резонанс"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  85093  
 

Дата реєстрації авторського права  31.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Процюк Юрій Іванович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Науково-дослідний інститут "Миколаївська астрономічна 
обсерваторія" 

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Програмний продукт "Аналіз населення розсіяних зоряних скупчень 
за власними рухами, отриманими зі спостережень зірок різних епох"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма дозволяє на основі інформації, що знаходиться у вхідних 
файлах, проводити аналіз власних рухів зірок у вибраних площадках з 
розсіяними скупченнями.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  85094  
 

Дата реєстрації авторського права  31.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Papa's Old Speaker (псевдонім), Мороко Юрій Сергійович (Papa's Old 
Speaker)  

 
Повне ім'я 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 "Burning Rain"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  85095  
 
Дата реєстрації авторського права  31.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Альварес Анжеліка Володимирівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Adrian"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  85096  
 
Дата реєстрації авторського права  31.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Альварес Анжеліка Володимирівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
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Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Omen"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  85097  
 
Дата реєстрації авторського права  31.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Конюшок Сергій Олександрович (Шерхан)  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, створений для телебачення, ілюстрація  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір створений для телебачення під назвою 
"Формат телевізійного проекту "БОГАТИРІ СТРОНГМЕН-ШОУ"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Твір створений для телебачення і являє собою опис особливостей 
телевізійного проекту "БОГАТИРІ СТРОНГМЕН-ШОУ", зокрема 
хронометраж, відомості про ведучого. Концепція проекту - спортивно-
розважальна телепередача, зйомка якої ведеться безпосередньо під час 
змагань, в репортажному стилі, з елементами постановочних кадрів, 
інтерв'ю та підводок.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  85098  
 

Дата реєстрації авторського права  31.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сидоренко Олексій Ігоревич (Шерхан)  
 
Повне ім'я 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 "Slumper"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  85099  
 

Дата реєстрації авторського права  31.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сидоренко Олексій Ігоревич  
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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 "Yassa_Edit"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  85100  
 

Дата реєстрації авторського права  31.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сидоренко Олексій Ігоревич (Шерхан)  
 
Повне ім'я 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 "Spins"    
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  85101  
 

Дата реєстрації авторського права  31.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сидоренко Олексій Ігоревич  
 
Повне ім'я 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 "Akua"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  85102  
 

Дата реєстрації авторського права  31.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сидоренко Олексій Ігоревич (Шерхан)  
 
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 "Hero"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  85103  
 

Дата реєстрації авторського права  31.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сидоренко Олексій Ігоревич  
 
Повне ім'я 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 "Oxen"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  85104  
 
Дата реєстрації авторського права  31.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ковальчук Олександр Миколайович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Науково-дослідний інститут "Миколаївська астрономічна 
обсерваторія" 

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Програмний продукт "Визначення паралаксів розсіяних скупчень та 
уточнення їх населення з аналізу каталогу GAIA"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма дозволяє на основі інформації, що міститься в каталозі 
GAIA, обчислити паралакси розсіяних зоряних скупчень та визначити 
приналежність зірок до скупчень.  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  85105  
 
Дата реєстрації авторського права  31.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Крючковський Віталій Федорович  
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Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Науково-дослідний інститут "Миколаївська астрономічна 
обсерваторія" 

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Програмний продукт "Управління діаграмою спрямованості антени 
допплерівської станції" ("SatTrack")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програмний продукт призначений для управління діаграмою 
спрямованості антени допплерівської станції, створеної в науково-
дослідному інституті "Миколаївська астрономічна обсерваторія", для 
приймання радіосигналів від штучних супутників Землі.   
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  85106  
 

Дата реєстрації авторського права  31.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Помазан Антон Володимирович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Науково-дослідний інститут "Миколаївська астрономічна 
обсерваторія" 

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Програмний продукт "Обчислення остаточних різниць положень 
малих тіл Сонячної системи з ефемеридою HORIZONS"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програмний продукт призначений для автоматизації розрахунків 
залишкових різниць у положеннях астероїдів між спостережними 
даними та обчисленими за допомогою моделі руху. Порівняння 
виконується із ефемеридою системи HORIZONS (JPL NASA, USA) за 
наявності файлу із спостережними положеннями малих тіл Сонячної 
системи у форматі Міжнародного центру малих планет.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  85107  
 
Дата реєстрації авторського права  31.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Куліченко Микола Олександрович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Науково-дослідний інститут "Миколаївська астрономічна 
обсерваторія" 

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
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Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Програмний продукт "Розрахунок вектору руху та елементів 
геліоцентричних орбіт метеорних тіл, спостережених з двох пунктів" 
("MeteorVector")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма створена з метою отримання вектору руху та елементів 
геліоцентричної орбіти метеороїда, а також оцінки відповідних похибок 
за метою Монте-Карло за результатами двосторонніх спостережень 
метеорів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  85108  
 

Дата реєстрації авторського права  31.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Жеребцов Едгар 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 "Комп'ютерна програма для обробки 
електронних документів по публічним закупівлям "itender"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма містить три розділи: "Завантажуй" - дає можливість за 
номером закупівлі завантажити інформацію; "Дивись" - дає 
можливість ознайомитись з структурованим графічним зображенням 
тендерної закупівлі; "Аналізуй" - працює за номером тендерної 
закупівлі з електронного майданчика "Prozzoro".  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  85109  
 

Дата реєстрації авторського права  31.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Жеребцов Едгар Ігорович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Опис сайту для покращення роботи з електронною системою 
публічних закупівель "itender"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  85110  
 

Дата реєстрації авторського права  31.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ципко Вікторія Віталіївна  
 
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 "Теорія і практика навчання 
суспільствознавчих дисциплін у технічних університетах (монографія)"  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  85111  
 

Дата реєстрації авторського права  31.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Радченко Наталія Геннадіївна, Синяєва Людмила Василівна, Яцух 
Олена Олексіївна  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Монографія "Механізм кредитування суб'єктів господарювання 
аграрного сектору"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У монографії розглянуто сутність кредиту як фінансової послуги, 
структурну організацію та функціонування механізму кредитування.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  85112  
 
Дата реєстрації авторського права  31.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Култаєв Олександр Юрійович, Назаров Юрій Віталійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Калькулятор соматипу особистості з будь-
яким типом конституції У-Сін "BIOsoft calc+" ("BIOsoft calc+")  
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Комп'ютерна програма призначена для застосування в мережі Інтернет 
та дозволяє виявити тип конституції людини відповідно до китайської 
системи У-Сін без спеціальної підготовки.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  85113  
 
Дата реєстрації авторського права  31.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Култаєв Олександр 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 "Калькулятор психологічного профілю 

особистості з будь-яким типом конституції У-Сін "BIOsoft calc" 
("BIOsoft calc")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Комп'ютерна програма призначена для застосування в мережі Інтернет 
та дозволяє отримати дані про вроджений "психологічний портрет" 
особистості без спеціальних знань.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  85114  
 
Дата реєстрації авторського права  31.01.2019  
 
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 "Бутафория"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Від першого імені йдеться перелік деяких скрутних життєвих обставин, 
подолати які може віра в найвищі сили - віра на рівні мантри, котра 
згодом переходить у віру рівня янтри.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  85115  
 

Дата реєстрації авторського права  31.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Берегова Наталія Петрівна  
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Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
  
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Психологічна програма "Профілактика нестатутних 
відносин у військовослужбовців строкової служби"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Мета авторської програми: позитивне згуртування колективу, 
усвідомлення й вербалізація мотивів свого психологічного стану.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  85116  
 
Дата реєстрації авторського права  31.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кисличенко Вікторія Анатоліївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Наукова стаття "Питання логопедичного супроводу родини дитини із 
затримкою мовленнєвого розвитку"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Кисличенко В. А. Питання логопедичного супроводу 

родини дитини із затримкою мовленнєвого розвитку // Науковий 
часопис. - № 23 (серія 19). - С. 104-107. 

 
Анотація   

У статті розглядаються засади програми неперервного логопедичного 
супроводу сім'ї, у якій виховується дитина з порушеннями мовлення у 
аспекті проблеми затримки мовленнєвого розвитку.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  85117  
 
Дата реєстрації авторського права  31.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Вергелюк Юлія Юріївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Стаття "Державне регулювання взаємодії інститутів спільного 
інвестування та компаній з управлінням активами в Україні"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Вергелюк Ю. Ю. Державне регулювання взаємодії 
інститутів спільного інвестування та компаній з управлінням 
активами в Україні // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". - 
2018. - № 10 (18). - С. 89-95. 

 
Анотація   

Стаття присвячена визначенню основних засад державного 
регулювання взаємодії інститутів  спільного інвестування (ІСІ) та 
компаній з управління активами (КУА).  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  85118  
 

Дата реєстрації авторського права  31.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Вергелюк Юлія Юріївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Стаття "Теоретичні засади функціонування ринку автомобільного 
страхування в Україні"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Вергелюк Ю. Ю. Теоретичні засади функціонування 

ринку автомобільного страхування в Україні // Міжнародний науковий 
журнал "Інтернаука". - 2018. - № 10 (18). - С. 89-95. 

 
Анотація   

Статтю присвячено дослідженню теоретичних засад функціонування 
ринку автомобільного страхування в Україні.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  85119  
 
Дата реєстрації авторського права  31.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Вергелюк Юлія Юріївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Стаття "Фінансова безпека кредитного ринку"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Вергелюк Ю. Ю. Фінансова безпека кредитного ринку 

// Інвестиції: практика та досвід. - 2018. - № 11. - С. 31-37. 
 
Анотація   

У статті обґрунтовано необхідність вивчення положень фінансової 
безпеки кредитного ринку.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  85120  
 

Дата реєстрації авторського права  31.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Вергелюк Юлія Юріївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Стаття "Теоретичні засади формування податкового потенціалу 
фінансового ринку"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Вергелюк Ю. Ю. Теоретичні засади формування 
податкового потенціалу фінансового ринку // Економіка держава. - 
2018. - № 2. - С. 62-66. 

 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  85121  
 

Дата реєстрації авторського права  31.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Вергелюк Юлія Юріївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Стаття "Теоретичні засади визначення якості фінансових послуг 
банківських установ України"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Вергелюк Ю. Ю. Теоретичні засади визначення якості 
фінансових послуг банківських установ України // Економічний аналіз. 
- 2016. - № 2 (Том 25). - С. 21-27. 

 
 
Анотація   

У статті розгянуті теоретичні засади визначення якості фінансових 
послуг банківських установ України.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  85122  
 

Дата реєстрації авторського права  31.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Побоча Катерина Павлівна, Федорова Ірина Олександрівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
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Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Стаття "Вплив сучасної інвестиційної та кредитної політики на 
формування капіталу підприємствами реального сектору економіки 
України"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Стаття присвячена тенденціям, проблемам та перспективам 
фінансування підприємств реального сектору економіки.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  85123  
 

Дата реєстрації авторського права  31.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ємельяненко Лариса Михайлівна, Радіонова Ірина Федорівна, 
Федірко Наталія Вікторівна  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Оцінка стабільності публічного сектору національної 
економіки"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  85124  
 

Дата реєстрації авторського права  31.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Хлистова Олена Сергіївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Наукова робота на тему: Конкурентне лідерство 
Китаю в реалізації технологій Четвертої промислової революції"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  85125  
 
Дата реєстрації авторського права  31.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Василькова Наталія Володимирівна  
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Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Управление качеством и концепция совершенства в 
системе высшего образования"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  85126  
 
Дата реєстрації авторського права  31.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Василькова Наталія Володимирівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Ключові фактори успіху університетів на глобальному 
ринку освітніх послуг"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  85127  
 
Дата реєстрації авторського права  31.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Юрасова Алла Миколаївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір белетристичного характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Розповідь "Любовь слепа"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Розповідь про три різновиди чоловіків (чоловіки-таблетки, чоловіки-
супроводження, чоловіки-гаманці) та специфіку їх поведінки.  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  85128  
 
Дата реєстрації авторського права  31.01.2019  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Білоус Андрій Михайлович, Голяка Дмитрій Миколайович, Голяка 
Марина Андріївна  

 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Національний університет біоресурсів і природокористування України 
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, ілюстрація  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Монографія "Фітомаса чагарникових верб у природних фітоценозах 
Чернігівського Полісся"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Представлено результати дослідження біопродуктивності типових 
природних угруповань найпоширеніших видів чагарникових верб на 
теренах Чернігівського Полісся.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  85129  
 

Дата реєстрації авторського права  31.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Вікторова Леся Вікторівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Національний університет біоресурсів і природокористування України 
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Монографія "Global experience of foreign language teaching to various 
categories of adults in the process of non-formal education"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У монографії проаналізовано основні характеристики педагогічного 
процесу навчання іноземної мови в США, Німеччині, Франції, 
Великобританії, Канаді, Австралії та інших.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  85130  
 

Дата реєстрації авторського права  31.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ільницький Денис 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)  Твір наукового характеру "Управління якістю університетських 
компетенцій: від самооцінювання до міжнародних порівнянь"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  85131  
 

Дата реєстрації авторського права  31.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Антонюк Лариса Леонтіївна, Ільницький Денис 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)  Твір наукового характеру "Сценарії розвитку вищої освіти: 
Глобальний контекст та стратегія України"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  85132  
 

Дата реєстрації авторського права  31.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Антонюк Лариса Леонтіївна, Сандул Марія Станіславівна, Циркун 
Олена Ігорівна  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір наукового характеру "Global Competitiveness of the National 
Higher Education Systems"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  85133  
 
Дата реєстрації авторського права  31.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Прогонний Микола Віталійович, Сухоручкіна Ольга Миколаївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця  Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій та 

систем Національної академії наук України та Міністерства освіти і 
науки України 

 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Комп'ютерна програма  
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Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Веб-інтерфейс віддаленого користувача 
автономного мобільного робота" ("Веб-інтерфейс МР")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Призначена для реалізації віддаленого доступу до використання 
діючого зразка автономного мобільного робота ресурсами стандартного 
інтернет-браузера.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  85134  
 
Дата реєстрації авторського права  31.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Столярова Вікторія Анатоліївна, Джалун Ганна Григорівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір, ілюстрація  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Літературно-прикладний твір з ілюстраціями "FASHION DESIGNER'S 

PLANNER. 1 NOTEBOOK - 1 COLLECTION" ("PLANNER")  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Твір являє собою робочий зошит дизайнера одягу.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  85135  
 

Дата реєстрації авторського права  31.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Чертков Олег Юрійович, Цегельний Валентин 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 практичного характеру "Класифікатор 

агропромислових будівель та споруд - Класифікатор Черткова (КЧ)" 
("Класифікатор Черткова")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Розподіл агропромислових будівель та споруд за специфічними 
(галузевими) ознаками для подальшого використання при створенні 
складів інвесторської та проектної документації для будівництва на 
різних стадіях проектів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  85136  
 

Дата реєстрації авторського права  31.01.2019  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Куліков Петро Мусійович, Журавська Наталія Євгенівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Київський національний університет будівництва і архітектури 
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір науково-технічного характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір науково-технічного характеру 
"Науково-методологічна структура управління техногенною 
небезпекою та ризиками при підготовці технічної води в системі 
теплопостачання"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Управління техногенною безпекою виробничих процесів має своєю 
метою відновлення та підтримання науково-обґрунтованого рівня 
техногенної безпеки виробничої діяльності.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  85137  
 

Дата реєстрації авторського права  31.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Горбова Наталя Аркадіївна, Нестеренко 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)  Науковий твір "Захист прав споживачів. Тестовий комплекс 
дисципліни"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Тестовий комплекс містить сто двадцять питань з чотирма варіантами 
відповідей до кожного.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  85138  
 

Дата реєстрації авторського права  31.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Нестеренко Олена Миколаївна, Горбова Наталя Аркадіївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Тестовий комплекс з дисципліни "Природоохоронне 
законодавство та екологічне право"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Тестовий комплекс містить сто десять питань з чотирма варіантами 
відповідей до кожного.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  85139  
 

Дата реєстрації авторського права  31.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Нестеренко Олена Миколаївна, Горбова Наталя Аркадіївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Тестовий комплекс з дисципліни "Правознавство"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  85140  
 

Дата реєстрації авторського права  31.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Вороніна Юлія Євгенівна, Єфіменко Людмила Миколаївна, 
Застрожнікова Ірина Володимирівна, Сизоненко Олена 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)  Науковий твір "Комплект тестових завдань  з дисципліни "Теорія та 
практика публічного управління та адміністрування" для студентів 
всіх рівнів навчання зі спеціальності 281 "Публічне управління та 
адміністрування"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Тестовий комплекс містить сто двадцять тестів з чотирма варіантами 
відповідей до кожного.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  85141  
 
Дата реєстрації авторського права  31.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Застрожнікова Ірина Володимирівна, Єфіменко Людмила Миколаївна, 
Ортіна Ганна Володимирівна, Сизоненко Олена Василівна  

 



Авторське право і суміжні права. Офіційний бюлетень № 52, 2019 
 

452 

Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Науковий твір "Комплект тестових завдань з дисципліни 

"Менеджмент в публічних установах та організаціях" для здобувачів 
ступеня вищої освіти "Магістр" зі спеціальності 281 "Публічне 
управління та адміністрування"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Тестовий комплекс містить п'ятдесят сім питань з чотирма варіантами 
відповідей до кожного.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  85142  
 

Дата реєстрації авторського права  31.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Наталенко Євген Олександрович, Шаренков Максим 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 "Новорічна"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Пісня, в якій йдеться про настання Нового року, побажання 
українському народу добра і миру.   
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  85143  
 
Дата реєстрації авторського права  31.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Єфіменко Людмила Миколаївна, Вороніна Юлія Євгенівна, 

Застрожнікова Ірина Володимирівна, Ортіна Ганна Володимирівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Науковий твір "Методичні рекомендації для проведення тренінгу 

"Один день президента"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Метою тренінгу є підвищення рівня інформативності щодо проблеми 
використання свого часу, вироблення та розвиток навичок адаптивної 
поведінки до написання плану свого дня.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  85144  
 

Дата реєстрації авторського права  31.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Єфіменко Людмила Миколаївна, Вороніна Юлія Євгенівна, Сизоненко 
Олена Василівна, Ортіна Ганна Володимирівна  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Методичні рекомендації для проведення тренінгу "В 
потоці інформації: закони збереження"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Метою тренінгу є підвищення рівня обізнаності щодо законів 
збереження інформаційних потоків.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  85145  
 

Дата реєстрації авторського права  31.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ортіна Ганна Володимирівна, Єфіменко Людмила Миколаївна, 
Горбова Наталя Аркадіївна, Нестеренко 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)  Науковий твір "Методичні рекомендації для проведення тренінгу 
"Розвиток міста"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Метою тренінгу є підвищення рівня обізнаності щодо розробки 
стратегії розвитку міста.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  85146  
 

Дата реєстрації авторського права  31.01.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Портніков Майк Владленович (Mike Kaufman-Portnikov), Моісеєнко 
Марина Віталіївна, Устюжин Костянтин  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Аудіовізуальний твір  
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Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Документальний фільм "Дойна на ножі"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Фільм-данина Аркадію Гендлеру: митцю, поету, композитору, 
педагогу, знавцю мови ідіш. Був створений за місяць до того, як артист 
пішов за обрій.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  85147  
 

Дата реєстрації авторського права  01.02.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ковернінська Юлія Вікторівна (Сиротюк Юлія 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 "Роль страхових компаній як договірних фінансових 

посередників в умовах глобалізації"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Сиротюк Ю. Роль страхових компаній як договірних 
фінансових посередників в умовах глобалізації / Збірник наукових 
праць Черкаського державного технологічного університету. Серія 
Економічні науки. - 2010. - Випуск 26. - С. 139-142.  

 
Анотація   

Розглянуто особливості функціонування страхових компаній як 
договірних фінансових посередників в умовах глобалізації. Виявлено 
основні переваги та недоліки присутності страхових компаній з 
іноземним капіталом на страховому ринку.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  85148  
 
Дата реєстрації авторського права  01.02.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ковернінська Юлія Вікторівна (Сиротюк Юлія 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 "Еволюція договірного фінансового посередництва в Україні"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Сиротюк Ю. В. Еволюція договірного фінансового 
посередництва в Україні / Економіка та Держава. - 2014. - № 11. - С. 
105-107. 

 
Анотація   

У статті проведено аналіз причинно-наслідкових зв'язків між сучасним 
станом договірного фінансового посередництва та умовами його 
розвитку.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  85149  
 
Дата реєстрації авторського права  01.02.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ковернінська Юлія Вікторівна (Сиротюк Юлія 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 "Компанії зі страхування життя як учасники фінансового 
ринку України"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Сиротюк Ю. В. Компанії зі страхування життя як 

учасники фінансового ринку України / Інвестиції: практика та досвід. - 
2013. - № 22. - С. 98-100. 

 
Анотація   

Розглянуто проблеми функціонування компаній зі страхування життя, 
як учасників фінансового ринку України.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  85150  
  
Дата реєстрації авторського права  01.02.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ковернінська Юлія 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 "Диверсифікація активів небанківських фінансових 
посередників в Україні"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Ковернінська Ю. В. Диверсифікація активів 

небанківських фінансових посередників в Україні / Незалежний 
АУДИТОР. - 2017. - № 21 (ІІІ). - С. 17-24.  

 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  85151  
 
Дата реєстрації авторського права  01.02.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ковернінська Юлія Вікторівна (Сиротюк Юлія 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 "Місце фінансових посередників у системі алокації фінансових 
ресурсів в економіці"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Сиротюк Ю. В. Місце фінансових посередників у 

системі алокації фінансових ресурсів в економіці / Бізнес Інформ. - 
2015. - № 11. - С. 338-345. 

 
Анотація   

У статті проведено оцінку ролі фінансового посередництва у системі 
алокації фінансових ресурсів в економіці.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  85152  
 
Дата реєстрації авторського права  01.02.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Діденко Людмила Вікторівна, Павленко Ксенія Ігорівна, Устимук 
Софія Мирославівна  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Стаття "Інвестиційна діяльність страхових компаній в сучасних 
умовах"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Діденко Л. В., Павленко К. І., Устимук С. М. 

Інвестиційна діяльність страхових компаній в сучасних умовах / 
Збірник наукових праць Національного університету державної 
податкової служби України. - 2014. - № 1. - С. 68-80. 

 
Анотація   

У статті визначено сутність інвестиційної діяльності страхових 
компаній в сучасних умовах.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  85153  
 
Дата реєстрації авторського права  01.02.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Діденко Людмила Вікторівна (Панасюк Людмила 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 "Інвестиції як джерело формування фінансового потенціалу 
місцевих органів влади"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Панасюк Л. В. Інвестиції як джерело формування 
фінансового потенціалу місцевих органів влади / Інвестиції: практика 
та досвід. - 2008. - № 12. - С. 4-8. 

 
Анотація   

Стаття присвячена проблемам розширення фінансової бази місцевих 
органів влади. Проведено аналіз інвестиційних процесів в регіонах та 
досліджено вплив їх динаміки на соціально-економічний розвиток 
регіонів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  85154  
 

Дата реєстрації авторського права  01.02.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Діденко Людмила Вікторівна (Панасюк Людмила 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 "Удосконалення механізму формування фінансових ресурсів 

місцевих органів влади з урахуванням світового досвіду"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Панасюк Л. В. Удосконалення механізму формування 

фінансових ресурсів місцевих органів влади з урахуванням світового 
досвіду / Економіка та Держава. - 2009. - № 1. - С. 46-50. 

 
Анотація   

Стаття присвячена проблемам удосконалення механізму формування 
фінансових ресурсів місцевих органів влади.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  85155  
  
Дата реєстрації авторського права  01.02.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Діденко Людмила Вікторівна, Головенко Ірина Петрівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Стаття "Місцеві позики як джерело залучення фінансових ресурсів до 

місцевих органів влади"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Діденко Л. В., Головенко І. П. Місцеві позики як 

джерело залучення фінансових ресурсів до місцевих органів влади / 
Збірник наукових праць Національного університету державної 
податкової служби України. - 2014. - № 2. - С. 57-66. 

 
Анотація   

Визначено сутність та етапи еволюції місцевих запозичень як джерела 
фінансової автономії органів місцевого самоврядування.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  85156  
 
Дата реєстрації авторського права  01.02.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Діденко Людмила 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 "The role of property taxes from individuals in the formations of 

local budgets"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Didenko L. V. The role of property taxes from individuals 

in the formations of local budgets / Збірник наукових праць Університету 
державної фіскальної служби України. - 2017. - № 2. - С. 157-166. 

 
Анотація   

Розглянуто основний механізм розрахунку по збору податків на майно.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  85157  
 
Дата реєстрації авторського права  01.02.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Федоришин 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)  Науковий твір "Коефіцієнт запиту на розкіш"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  85158  
 

Дата реєстрації авторського права  01.02.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Федоришин 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)  Науковий твір "Визначення вартості активів держави"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  85159  
 

Дата реєстрації авторського права  01.02.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Любачевський Максим Васильович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Пісня "Це - Любов (Любочка)"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  85160  
 

Дата реєстрації авторського права  01.02.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ліщенко Наталя Федорівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Повість "ВЕНОК ИЗ ОДУВАНЧИКОВ"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 

Анотація   
У повісті "ВЕНОК ИЗ ОДУВАНЧИКОВ" розігруються відносини двох 
закоханих пар, одна з яких проживала у 30-ті роки ХХ століття, інша - 
наші сучасники. Ряд збігів і паралелей в долях героїв змушує 
підозрювати, що ставлення сучасників - це розв'язання "кармічного 
вузла", "зав'язаного" в "минулому" житті.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  85161  
 

Дата реєстрації авторського права  01.02.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дегліна Кіра Євгенівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Музичний твір з текстом, складений твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Збірник музичних творів "Добро пожаловать в счастье"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Мета твору побудувати надихаючі відносини з власним щастям.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  85162  
 

Дата реєстрації авторського права  01.02.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Хімченко Роман Ігорович (kxxxm)  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Возможность создания гравитационного двигателя"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У творі представлений двигун в блоці для вироблення електрики з 
напругою 220 вольт. Пристрій призначений для побутового 
використання. До нього можна підключити комп'ютер або будь-який 
інший електроприлад.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  85163  
 

Дата реєстрації авторського права  01.02.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Савіна Ірина Леонідівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний твір "Славімо тебе, Україно!"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Вірш є сучасною позитивною версією Гімну України.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  85164  
 

Дата реєстрації авторського права  01.02.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гусєв Вячеслав Олександрович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, похідний твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Стаття "Утвердження інноваційної моделі розвитку в національній 
економіці"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Гусєв В. Утвердження інноваційної моделі розвитку в 
національній економіці / В. О. Гусєв // Публічне управління та публічна 
служба в Україні: стан проблем та перспективи розвитку [Матеріали 
науково-практичної конференції за міжнародною участю (07-08 вересня 
2018 р., м. Київ)] / За заг. ред. В. С. Куйбіди, М. М. Білинської, В. Л. Федоренка. 
- Київ : Вид-во Ліра-К., 2018. - С. 138-146 с. 

 
Анотація   

Розроблено методологічний підхід до утвердження інноваційної моделі 
розвитку національної економіки, який має базуватися на розбудові 
національної інноваційної системи, що має стати пріоритетним 
завданням державної інноваційної політики.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  85165  
 
Дата реєстрації авторського права  01.02.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гусєв Вячеслав Олександрович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, похідний твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Стаття "Публічне управління неперервною освітою в мережі закладів 
післядипломної педагогічної освіти в умовах суспільних реформ в 
Україні"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Гусєв В. Публічне управління неперервною освітою в 
мережі закладів післядипломної педагогічної освіти в умовах 
суспільних реформ в Україні / В. О. Гусєв // Післядипломна освіта в 
Україні. - 2017. - № 1. - С. 59-65. 

 

Анотація   
Розглянуто публічне управління та адміністрування неперервною 
освітою в мережі закладів післядипломної педагогічної освіти 
(МЗППО) на принципах, визначених у Меморандумі неперервної 
освіти Європейського Союзу.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  85166  
 
Дата реєстрації авторського права  01.02.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Середа Катерина Ігорівна (ILLARIA)  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Ой, ясна-красна калина в лузі"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  85167  
 
Дата реєстрації авторського права  01.02.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Зуй Ольга Вікторівна, Палладін Антон Миколайович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, ілюстрація  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір практичного характеру 
"Психологическая Ресурсная "Игра Сил" ("Ресурсная "Игра Сил")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Психологічна трансформаційна гра, мета якої - сприяти всебічному 
розвитку особистості й формуванню розумних людських стосунків, 
через розпізнання внутрішніх якостей та розкриття закладеного від 
Природи ресурсу всередині людини.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  85168  
 
Дата реєстрації авторського права  01.02.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ковальчук Богдан Володимирович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір (дитяча література), складений твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка літературних творів "Сказки про мышат, зайчат и поросят"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

До збірки ввійшли казки "Мишеня та його сни", "Порося-чепурун", 
"Загубилося зайченя", "Пінгвіненя", "Клишавик" та розповіді 
"Фантазерка", "Враження з коляски".  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  85169  
 
Дата реєстрації авторського права  01.02.2019  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мондровський Михайло 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 "Методичні рекомендації щодо застосування положень 
Закону України "Про оренду державного та комунального майна"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Запропоновані методичні рекомендації до Закону України "Про оренду 
державного та комунального майна" дадуть ширше уявлення про зміст 
та порядок застосування його положень.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  85170  
 
Дата реєстрації авторського права  01.02.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Юлдашев Сергій Олексійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Стаття "Недержавні некомерційні організації як засіб подолання 
корупції у виконавчій владі"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У статті виконано аналіз адміністративно-правового регулювання 
компетенції та повноважень підрозділів міліції громадської безпеки 
особливого призначення, визначено їх основні риси, сутність та 
значення, а також обґрунтовано пріоритетні напрями вдосконалення 
статусу даних сецпідрозділів міліції.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  85171  
 

Дата реєстрації авторського права  01.02.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Юлдашев Сергій Олексійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 



Авторське право і суміжні права. Офіційний бюлетень № 52, 2019 
 

464 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Стаття "Хозяйственный кодекс: быть ему или не быть? Ч. 1"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів  Юлдашев С. А. Хозяйственный кодекс: быть ему или не быть? Ч. 1 // 

Наукові праці Національного авіаційного університету. Серія : 
Юридичний вісник "Повітряне і космічне право". - К. : НАУ, 2016. № 
4. - С. 147-153. 

 
Анотація   

В статті розглядається один із можливих методичних підходів до 
вдосконалення правового регулювання господарської діяльності, 
вирішення проблеми неузгодженості Господарського кодексу до 
Цивільного, а також спрямованості першого на рішення дійсних 
головних проблем економіки.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  85172  
 
Дата реєстрації авторського права  01.02.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Юлдашев Сергій Олексійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Стаття "Хозяйственный кодекс: быть ему или не быть? Ч. 2"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів  Юлдашев С. А. Хозяйственный кодекс: быть ему или не быть? Ч. 2 // 

Наукові праці Національного авіаційного університету. Серія : 
Юридичний вісник "Повітряне і космічне право". - К. : НАУ, 2017. 
№ 1 (42). - С. 150-155. 

 
Анотація   

В статті розглядається один із можливих методичних підходів до 
вдосконалення правового регулювання господарської діяльності, 
вирішення проблеми неузгодженості Господарського кодексу до 
Цивільного, а також спрямованості першого на рішення дійсних 
головних проблем економіки.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  85173  
 
Дата реєстрації авторського права  01.02.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Юлдашев Сергій Олексійович  
 
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 "Principles (tasks) of mental and organizational compatibility as a 
condition of adaptation air legislartion of Ukraine to EU legislartion"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів  Yuldashev S. Principles (tasks) of mental and organizational compatibility 

as a condition of adaptation air of Ukraine to EU legislartion // Наукові 
праці Національного авіаційного університету. Серія : Юридичний 
вісник "Повітряне і космічне право". - К. : НАУ , 2016. - № 2 (39) - С. 
31-35. 

 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  85174  
 
Дата реєстрації авторського права  01.02.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Юлдашев Сергій Олексійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Стаття "Про концепцію інтенсивного розвитку освіти  і науки в 
умовах переходу до суспільства знань"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів  Юлдашев С. О. Про концепцію інтенсивного розвитку освіти і науки в 

умовах переходу до суспільства знань // Наукові праці Національного 
авіаційного університету. Серія : Юридичний вісник "Повітряне і 
космічне право". - К. : НАУ , 2017. - № 3 (44) - С. 169-174. 

 
Анотація   

В статті розглядається один із можливих методичних підходів до 
вдосконалення правового регулювання господарської діяльності, 
вирішення проблеми неузгодженості Господарського кодексу до 
Цивільного, а також спрямованості першого на рішення дійсних 
головних проблем економіки.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  85175  
 
Дата реєстрації авторського права  01.02.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Макеєва Олена Миколаївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Стаття "Поняття і сутність правової комунікації в сучасному 
інформаційному просторі"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів  Макеєва О. М. Поняття і сутність правової комунікації в сучасному 
інформаційному просторі // Наукові праці Національного авіаційного 
університету. Серія : Юридичний вісник "Повітряне і космічне право". 
- К. : НАУ, 2017. - № 3 (44). - С. 35-41. 

 
Анотація   

У статті розглянуто поняття та роль правової комунікації в сучасному 
інформаційному просторі. Доведено, що правова комунікація - це 
сукупність процесів і суб'єктів, які забезпечують цілеспрямований обіг 
і поширення нормативно-правової інформації та правових знань в 
інформаційному суспільстві.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  85176  
 

Дата реєстрації авторського права  01.02.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Макеєва Олена Миколаївна  
 
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)  Навчальне видання "Філософія права: практикум для студентів 
спеціальності 081 "Право"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Філософія права 6 парктикум / уклад. Макеєва О. М. - К. : НАУ, 2017. - 
28 с.  

 
Анотація   

Практикум містить основні теоретичні відомості, поняття, аналітичні 
завдання, запитання та завдання для самоперевірки, а також список 
літератури.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  85177  
 

Дата реєстрації авторського права  01.02.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Макеєва Олена Миколаївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Стаття "Принципи правової комунікації: теоретико-правові аспекти"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Макеєва О. М. Принципи правової комунікації: теоретико-правові 
аспекти // Наукові праці Національного авіаційного університету. 
Серія: Юридичний вісник "Повітряне і космічне право" - К. : НАУ, 
2018. - № 1 (46). - С. 48-53 

 
Анотація   

У статті досліджуються теоретико-правові аспекти принципів правової 
комунікації, аналізуються погляди вчених на проблему принципів  
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права. Зроблено висновок про те, що принципи правової комунікації є 
основою формування правових цінностей сучасного інформаційно-
правового суспільства.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  85178  
 

Дата реєстрації авторського права  01.02.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Макеєва Олена Миколаївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Стаття "Антропологічні засади правової комунікації"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Макеєва О. М. Антропологічні засади правової комунікації // 
Альманах права. Людиноцентризм у праві: теоретико-прикладні 
засади. - 2017. - № 8. - 420 с. - С. 198-201. 

 
Анотація   

У статті досліджуються антропологічні засади правової комунікації. 
Зазначені засади полягають у взаємозв'язку суб'єктів правової 
комунікації: людина - права - суспільство. Право є властивістю особи 
людини, в якої формуються відчуття права, його мета і цінності.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  85179  
 
Дата реєстрації авторського права  01.02.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Макеєва Олена Миколаївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Стаття "Ціннісний вимір правової культури в умовах трансформації 
правової системи"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Макеєва О. М. Ціннісний вимір правової культурит в умовах 
трансформації правової системи // Прикарпатський юридичний вісник: 
зб. наук. пр. / Нац. ун-т "Одеська юридична академія". - Івано-
Франківськ. - 2017. - № 5 (20). - С. 15-18. 

 
Анотація   

У статті досліджено аксіологічний підхід до вивчення правової 
культури. Розглянуто ціннісні характеристики правової культури в 
умовах трансформації правової системи України, проаналізовано 
сучасні правові цінності українського суспільства.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  85180  
 

Дата реєстрації авторського права  01.02.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сіренко Наталя Миколаївна, Мельник Ольга Іванівна, Шишпанова 
Наталія Олександрівна  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Стаття "Prospects for implementing the "participatory budgeting" as an 
effective instrument for implementing budgetary policy at the local level"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У статті досліджені методичні засади реалізації "бюджету участі" як 
ефективного інструменту бюджетної політики на місцевому рівні, 
зокрема аналіз основних ризиків та обмежень цього процесу, 
виокремлення основних його етапів та особливостей основних видів 
діяльності, які включає кожен етап, метою якого є сприяння 
налагодженню соціального діалогу органів місцевого самоврядування з 
жителями територіальної громади, створення умов для участі 
мешканців територіальної громади в бюджетному процесі для 
задоволення потреб.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  85181  
 

Дата реєстрації авторського права  01.02.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сіренко Наталя Миколаївна, Баришевська Інна Володимирівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, літературний 
письмовий твір учбового характеру  

 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Управлінський облік у схемах і таблицях" методичні 
рекомендації для проведення занять здобувачам вищої освіти ступеня 
"Бакалавр" спеціальності 071 "Облік і оподаткування", 072 "Фінанси, 
банківська справа та страхування" денної форми навчання" 
("Управлінський облік у схемах і таблицях")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Метою проведення практичного заняття є розширення, поглиблення й 
деталізація теоретичних знань, отриманих студентами на лекціях та в 
процесі самостійної роботи, і спрямування їх на підвищення рівня 
засвоєння навчального матеріалу, набуття практичних навичок щодо 
ведення фінансового обліку активів на аграрних підприємствах.   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  85182  
 

Дата реєстрації авторського права  01.02.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сіренко Наталя Миколаївна, Шишпанова Наталія Олександрівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Страховий менеджмент: методичні рекомендації для 
проходження виробничої практики здобувачами вищої освіти ступеня 
"магістр" спеціальності 072 "Фінанси, банківська справа та 
страхування" денної форми навчання"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

В методичних рекомендаціях сформульовані цілі і задачі практики, 
розроблені структура і зміст практики. Визначені місце та термін 
проходження. Детально описані вимоги до складання та оформлення 
звіту про проходження виробничої практики, порядок захисту звіту з 
виробничої практики. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  85183  
 
Дата реєстрації авторського права  01.02.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Зажигаєв Борис Володимирович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір учбового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний твір "Монография "ultima ratio. Великая Хартия 
варварства"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У монографії аналізуються суспільно-політичні процеси в Євразії 
протягом осяжного періоду історії. В основі роботи 
етноконфліктологічний аспект. Автор розглядає Євразію (За П. 
Мілюковим - Азіопа) як територію сполучення епох - варварства і 
дикості. Аналізуються сучасні діаспори як середньовічні етнічні Асабії. 
Для вчених-політологів, етнологів, істориків.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  85184  
 

Дата реєстрації авторського права  01.02.2019  
 



Авторське право і суміжні права. Офіційний бюлетень № 52, 2019 
 

470 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сухомлин Ольга Юріївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір "Луцько"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Луцько - використано вперше авторський неологізм "луцько" у 
значенні прислівника. Луцько - це особливий настрій, непорівнювані ні 
з чим відчуття затишку, доброзичливої гостинності, атмосфери спокою 
і тихої зачаєної радості.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  85185  
 

Дата реєстрації авторського права  01.02.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Пащук Святослав Володимирович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, створений для кіно  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний сценарій короткометражного фільму "Чужий"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  85186  
 

Дата реєстрації авторського права  01.02.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лобода Олег 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 творів "Дизайн логотипу "АГРОХІМЦЕНТР - ТОРГОВИЙ 
ДІМ" (Логотип "АГРОХІМЦЕНТР - ТОРГОВИЙ ДІМ")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Збірка творів образотворчого мистецтва містить варіанти художнього 
виконання логотипу "Агрохімцентр - Торговий Дім". Дизайн логотипу 
вказано в різних кольорових варіантах: стилізоване зображення  
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сонечка у колі з написом "АГРОХІМЦЕНТР - ТОРГОВИЙ ДІМ"; 
зображення гілки в колі з написом "АГРОХІМЦЕНТР - ТОРГОВИЙ 
ДІМ"; словесне написання "АГРОХІМЦЕНТР - ТОРГОВИЙ ДІМ".  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  85187  
 

Дата реєстрації авторського права  01.02.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шевченко Валентина Віталіївна  
 
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)  Складений твір "Від мурів до бульварів. Творення модерного міста в 
Україні (упорядник Валентина Шевченко)"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Українські міста - цікавий і водночас складний об'єкт для вивчення. 
Одні поставали з фортець, інші виростали на ґрунті ремісничо-
промислового виробництва або розбудовувалися на пустому місці. 
Пропоновані нариси - це спроба осягнути перетворення, котрих 
зазнали міста України у процесі переходу від традиційного до 
індустріального суспільства.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  85188  
 

Дата реєстрації авторського права  01.02.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ткаліч Тетяна Іванівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Навчально-методичний посібник для студентів вищих 
навчальних закладів "Міжнародна економіка: світова економіка та 
міжнародні економічні відносини"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Посібник призначений для студентів - майбутніх фахівців з економіки 
та міжнародних економічних відносин. Орієнтований на формування 
сукупності теоретичних та практичних знань та навичок аналізу 
світових економічних процесів та сутності міжнародних економічних 
відносин. Посібник може бути використаний для організації 
аудиторних, індивідуальних та самостійних занять, контрольних 
заходів при підготовці бакалаврів та магістрів галузі знань: 05 
"Соціальні та поведінкові науки".  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  85189  
 

Дата реєстрації авторського права  01.02.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бламар Ірина Петрівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Казка "Принцесса Королевства Снов. Книга 1. Сны-путешествия в 
сказку"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  85190  
 

Дата реєстрації авторського права  01.02.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кирилюк 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)  Твір наукового характеру "Поняття "Асиметрія розвитку 
підприємства."   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  85191  
 

Дата реєстрації авторського права  01.02.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Осокіна Алла Вікторівна, Щербина Ольга Володимирівна, 
Гарафонова Ольга Іванівна, Соболєва Тетяна Олександрівна, 
Оборська Світлана Валентинівна, Ліфінцев Денис Сергійович  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір наукового характеру "Навчально-методичні матеріали з 
організації, технології проведення та оцінювання комплексного 
тренінгу "Прийняття управлінських рішень на підприємстві ІІ"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  85192  
 

Дата реєстрації авторського права  01.02.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Коваль Галина Михайлівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Рівняння пучка прямих першого порядку, заданого 
трьома незалежними прямими"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  85193  
 

Дата реєстрації авторського права  01.02.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Смокталь Тетяна Вікторівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, ілюстрація, складений твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний твір "Омолаживающий комплекс "Мышечное 
моделирование лица" Первый этап омолаживающего комплекса 
"Формирование мышечного каркаса"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  85194  
 

Дата реєстрації авторського права  01.02.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Швиданенко Олег Анатолійович, Прохоровський Андрій 
Станіславович, Райковська Тетяна Леонідівна, Соболевський Валерій 
Владленович  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
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Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір наукового характеру "Одяг спеціальний робочий. Льотно-
технічне обмундирування "ЛТО"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  85195  
 

Дата реєстрації авторського права  01.02.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кіндрацька Любомира Максимівна, Парасій-Вергуненко Ірина 
Михайлівна, Калабухова Світлана Вікторівна, Кузьмінська Ольга 
Едуардівна, Ямборко Галина Анатоліївна, Семениченко Юлія 
Костянтинівна, Абесінова Олена 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)  Твір наукового характеру "Модернізація аналізу фінансової звітності 
суб'єктів господарювання в умовах інноваційного розвитку економіки 
України"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  85196  
 

Дата реєстрації авторського права  01.02.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Калабухова Світлана Вікторівна, Кузьмінська Ольга Едуардівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір наукового характеру "Робочий зошит для практичних занять з 
дисципліни "Аналітичне забезпечення прийняття управлінських 
рішень"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  85197  
 

Дата реєстрації авторського права  01.02.2019  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Барзій Юлія Вячеславівна, Літікова Олександра Іванівна, Огородник 
Наталя Євгеніївна, Соловей Ганна Сергіївна, Усова Яна Олексіївна  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчальний посібник "Smart Control. Student's Book"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Посібник вміщує навчальний матеріал, спрямований на англомовну 
підготовку курсантів напряму 6.070104 "Морський та річковий 
транспорт", професійного спрямування "Експлуатація суднових 
енергетичних установок" до прохоження практики на суднах із 
міжнародними екіпажами. Метою посібника є розвиток умінь 
спілкування англійською мовою, необхідних для розв'язання 
професійних завдань, пов'язаних з доглядом, обслуговуванням та 
ремонтом головних суднових механізмів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  85198  
 

Дата реєстрації авторського права  01.02.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Рижкова Галина Анатоліївна, Сергєєва Олена Романівна, Павлова 
Валентина Андріївна  

 
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 "Проект 
проведення бізнес-консультування: Освітній Центр Бізнес для Бізнесу 
(Business to Business)" (ОЦ В2В)  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Проект ОЦ В2В являє собою кваліфіковане консультування 
підприємців за участю їх колег, які досягли успіху у бізнесі і 
розповсюджують свій досвід. Метою проекту є співпраця підприємців 
та викладачів, яка може бути корисною для подальшого розвитку 
підприємництва та удосконалення навчання у вищій школі за 
підтримки практиків.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  85199  
 
Дата реєстрації авторського права  01.02.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Решетило Олександр Іванович, Нікіфорова Ольга Василівна  
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Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Стаття "Застосування дорамектину як препарату мікрофілярицидної 
дії при лікуванні собак, хворих на дирофіляріоз"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Стаття містить інформацію про застосування дорамектину препарату 
"Дектомакс" при інвазії Dirofilaria repens, Dirofilaria immitis як 
препарату мікрофілярицидної дії при лікуванні собак, хворих на 
дирофіляриоз.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  85200  
 

Дата реєстрації авторського права  01.02.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Чернобай Ольга Борисівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Про узагальнені розв'язки диференціальних рівнянь з 
операторними коефіцієнтами"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Чернобай О. Б. Про узагальнені розв'язки 
диференціальних рівнянь з операторними коефіцієнтами // 
Український математичний журнал. - 2006. - Том 58. № 5. - С. 715-720. 

 
Анотація   

Доведено теорему про гладкість узагальнених роз'язків 
диференціальних рівнянь з операторними коефіцієнтами.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  85201  
 
Дата реєстрації авторського права  01.02.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Чернобай Ольга Борисівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Узагальнені ядра типу Тепліца для експоненціально 
опуклих функцій"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Чернобай О. Б. Узагальнені ядра типу Тепліца для 
експоненціально опуклих функцій // Український математичний 
журнал. - 2006. - Том 68. № 2. - С. 278-288. 

 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  85202  
 

Дата реєстрації авторського права  01.02.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Чернобай Ольга Борисівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Про спектральну теорію узагальнених ядер Тепліца"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Чернобай О. Б. Про спектральну теорію узагальнених 
ядер Тепліца // Українский математичний журнал. - 2003. - Том 55. № 6. 
- С. 850-857. 

 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  85203  
 

Дата реєстрації авторського права  01.02.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Хайрулліна Юлія Олександрівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Стаття "Естетична культура в загальноосвітній школі (історичний 
аспект)"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У статті розглянуто історичний аспект розвитку художньо-естетичної 
галузі в загальноосвітніх закладах України.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  85204  
 

Дата реєстрації авторського права  01.02.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Хайрулліна 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  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Стаття "Компаративні технології у викладанні дисциплін 
культурологічного спрямування"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Статтю присвячено аналізу компаративних засобів у контексті 
викладання дисциплін культурологічного та мистецького 
спрямування.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  85205  
 

Дата реєстрації авторського права  01.02.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Хайрулліна Юлія Олександрівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Стаття "Формування художнього світосприйняття школярів засобами 
медіакраєзнавства"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

В статті досліджено практичний аспект формування художнього 
світосприйняття школярів засобами медіакраєзнавства.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  85206  
 
Дата реєстрації авторського права  01.02.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Хайрулліна Юлія 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)  Монографія "Світоглядна культура особистості"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Світоглядна культура особистості: структурно-
функціональний аналіз : монографія / Ю. О. Хайрулліна ; Мін-во 
освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. пед. ун-т імені М. П. 
Драгоманова. - К. : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2012. - 243 с. 

 
Анотація   

У монографії запропоновано концепцію світоглядної культури 
особистості, що топологічно належить свідомості людини, позначає  
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організаційні рівні, подає монографічний устрій і наділяє її низкою 
оригінальних властивостей щодо світорозуміння та самовизначення 
людини у соціальному світі.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  85207  
 

Дата реєстрації авторського права  01.02.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гойдін Антон Леонідович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Сценарій "Дружба крізь час"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У творі викладено текст сценарію для зйомки відео, в якому зображено 
дружбу чоловіків з самого дитинства та зі сплином часу.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  85208  
 

Дата реєстрації авторського права  01.02.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Хвостенко Владислав Сергійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір наукового характеру "Internet trading 
market in Ukraine: stoke exchanges, brokers and brokerage trading 
systems"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У роботі проаналізовано ринок інтернет-трейдингу України.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  85209  
 

Дата реєстрації авторського права  01.02.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Куракіна Лариса Валентинівна (Бамбізо)  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
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Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Я рождена для любви"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  85210  
 

Дата реєстрації авторського права  01.02.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Новіков Олександр Юрійович (Nnewmann)  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Голый король"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  85211  
 

Дата реєстрації авторського права  01.02.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Марія Лелека (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 "Метелик зі сталі і полум'я"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Відомого журналіста, батька сімнадцятирічної Елеонори Каірової, 
звинувачують у скоєнні теракту.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  85212  
 
Дата реєстрації авторського права  01.02.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  OL'SVOL'D (псевдонім)  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
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Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Картина "Цветности "Святий Дух"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  85213  
 

Дата реєстрації авторського права  01.02.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  OL'SVOL'D (псевдонім)  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Картина "Цветности "Всевидяще Око"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  85214  
 

Дата реєстрації авторського права  01.02.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  OL'SVOL'D (псевдонім)  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Картина "Цветности "Свята трійця"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  85215  
 

Дата реєстрації авторського права  01.02.2019  
 
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 

"Методичні вказівки щодо проведення Школи малого і середнього 
підприємництва. Процес проведення навчального курсу для 
представників малого та середнього бізнесу"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

В роботі наведено алгоритм проведення Школи малого і середнього 
підприємництва, проекту Фонду Василя Хмельницького K.Fund, що 
був створений для сприяння розвитку малого і середнього бізнесу в 
Україні, навчальну програму Школи, що передбачає надання знань та 
практиних навичок щодо ведення бізнесу.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  85216  
 

Дата реєстрації авторського права  01.02.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Светлана Стишова (псевдонім)  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір (поезія), складений твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка віршів "Подих вітру"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  85217  
 

Дата реєстрації авторського права  01.02.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Светлана Стишова (псевдонім)  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір (поезія), складений твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка віршів "Эхо Земли"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  85218  
 

Дата реєстрації авторського права  01.02.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Хорошевська Ірина Олександрівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
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Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Стаття "Технологія використання віртуальних світів в електронному 
навчанні"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Сучасна тенденція розвитку цифрового середовища полягає у тому, що 
воно активно продукує нові форми та способи надання навчального 
контенту.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  85219  
 

Дата реєстрації авторського права  01.02.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Хорошевська Ірина Олександрівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Стаття "Особливості розробки інтерактивного електронного журналу 
"Світ 3D", як елементу порталу кафедри"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Протягом останніх років багато закордонних видавництв випустило 
електронні аналоги своїх друкованих періодичних видань.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  85220  
 

Дата реєстрації авторського права  01.02.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Хорошевська Ірина Олександрівна, Грабовський Євген Миколайович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Стаття "Обґрунтування інструментальних засобів реалізації 

педагогічного дизайну в мультимедійних комплексах для електронного 
навчання"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

В роботі наведено обґрунтування технологічних інструментів для 
мультимедійних комплексів електронного навчання.  
 
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  85221  
 

Дата реєстрації авторського права  01.02.2019  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Хорошевська Ірина Олександрівна, Грабовський Євген Миколайович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Стаття "Створення віртуальних навчальних світів для галузі 
"Видавничо-поліграфічна справа"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

В роботі наведено технологію створення віртуальних навчальних світів 
для галузі "Видавничо-поліграфічна справа", застосування яких 
сприяє підвищенню рівня подання й сприйняття інформації 
студентами очної та заочної форм навчання.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  85222  
 
Дата реєстрації авторського права  01.02.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ковернік Олена Миколаївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом, складений твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка пісень "Ліловий"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Збірка "Ліловий" включає в себе пісні: "Ліловий", "Називай", 
"Даленієш", "Варто чекати", "Хочу побачити тебе", "Я тебе упізнаю", 
"Листя на камені", "Інтро", "Згадую", "Буду тихо", "Пробач мені", 
"Дівчина-ейфорія", "Весна", "Інший тип", "Жовте небо".   
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  85223  
 

Дата реєстрації авторського права  01.02.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Устименко Олена Сергіївна, Костенко Микола Прокопович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "RenNorm для визначення сонографічних 
розмірів нирок чоловіків і жінок різних соматотипів" ("RenNorm")  
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Комп'ютерна програма "RenNorm" належить до медицини.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  85224  
 

Дата реєстрації авторського права  01.02.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Казьмірук Сергій Дмитрович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір практичного характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір "МЕТОДИКА (комплексна). 
Виявлення, мінімізації, локалізації і запобігання економічним, 
фінансовим, корупційним, правовим, кадровим, інформаційним 
ризикам із використанням поліграфа (детектора брехні) та супутніх 
профільних технологій і систем. Навчання, ліцензування і контролю 
якості експертів-поліграфологів"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Для використання в Україні, Європі, США та Латинській Америці.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  85225  
 

Дата реєстрації авторського права  01.02.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Копиченко Олена Сергіївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, ілюстрація  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір "Методичні рекомендації щодо 
проведення трансформаційної гри "Созвездие Феликс"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Гра "Созвездие Феликс" дбайливо і глибоко дозволяє дізнатися наше 
сьогоднішнє становище, вказує, де ми зараз і нашу готовність йти в 
нові відносини.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  85226  
 

Дата реєстрації авторського права  01.02.2019  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Войтович Олеся Петрівна, Островська Вероніка 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 "Засіб виявлення негативних інформаційно-
психологічних впливів на основі нейронних мереж"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Засіб розроблений на основі ансамблевої нейронної мережі, що 
розділена на три окремі згорткові нейронні підмережі.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  85227  
 
Дата реєстрації авторського права  01.02.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Крупник Андрій Семенович, Орлова Алла Іванівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Методика багаторівневого бенчмаркінгу на основі 
комплексної оцінки діяльності регіональних органів публічної влади 
щодо реалізації Національної стратегії сприяння розвитку 
громадського суспільства в Україні на 2016-2020 роки"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Розроблена методика призначена для формування загального рейтингу 
регіонів за ефективністю реалізації в них Національної стратегії.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  85228  
 

Дата реєстрації авторського права  01.02.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Зігельбаум Фелікс Рєвольдовіч  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір (поезія), похідний твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Текст пісні "Пам'ять сонця"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Автор зробив творчий переклад на українську мову тексту пісні про 
волелюбних козаків, їх нелегку долю та стійкість до складних обставин 
життя.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  85229  
 

Дата реєстрації авторського права  01.02.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Тимошенко Євген Тимофійович, Зігельбаум Фелікс Рєвольдовіч  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Память солнца"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Пісня про волелюбних козаків, їх нелегку долю та стійкість до 
складних обставин життя.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  85230  
 

Дата реєстрації авторського права  01.02.2019  
 
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, ілюстрація  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Опис з ілюстраціями "Трансформаційна психологічна ігра 
"ИндивиДуальность" ("Т-игра "ИндивиДуальность")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 В творі описано захоплюючу подорож у світ свого несвідомого. Ви 
познайомитесь з собою багатогранним, гармонійним, усвідомлено 
відповідальним за зміни на краще у своєму житті і житті оточуючих, 
сформуєте цілісний образ самого себе.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  85231  
 

Дата реєстрації авторського права  01.02.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Густі-Августин Кузнецов (псевдонім)  
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Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, ілюстрація  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Книга "Истина не выбирает, но обличает всех - чужих и своих"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Твір побудований на християнсько-етичній проблематиці 
самоідентичності віруючого християнина та закликає до пошуку і 
прийняття істини.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  85232  
 
Дата реєстрації авторського права  01.02.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Густі-Августин Кузнецов (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)  Книга "Сборник молитв: Я славлю Бога моего, за мир и радость, и за 

все"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Авторські молитви сповнені любові до Бога та людей.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  85233  
 

Дата реєстрації авторського права  01.02.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Карпухно Олександр Юрійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Графічне зображення "Зображення логотипу "Туристична компанія 
"Steep tour"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Твір зображено в формі графічних елементів та словесного напису. 
Графічні елементи представлені окулярами, в одній з їх лінз зображено 
пейзаж з зеленими пагорбами, в іншій лінзі - морський пейзаж з 
парусним човном.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  85234  
 
Дата реєстрації авторського права  01.02.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Садова Уляна Ярославівна, Семів Любов Казимирівна, Левицька 

Ольга Олександрівна, Бідак Володимир Ярославович, Риндзак Ольга 
Тадеївна, Бачинська Марія Володимирівна, Теслюк Роман Тадейович, 
Андрусишин Наталія Іванівна, Біль Мар'яна Михайлівна, Мульска 
Ольга Петрівна, Ковальчук Людмила Василівна, Махонюк Олександр 
Володимирович, Бараняк Ігор Євгенович  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця  Державна установа "Інститут регіональних досліджень імені М. І. 

Долішнього Національної академії наук України" 
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, ілюстрація  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Літературний твір наукового характеру "Звіт про виконання науково-

дослідної роботи за темою  "Соціально-економічна захищеність 
мігрантів: загальнонаціональний та регіональний вимір"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Сформульовано методичні основи та понятійно-термінологічний 
апарат дослідження стану соціально-економічної захищеності 
мігрантів. Обґрунтовано генетичну та функціональну структури 
захищеності мігрантів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  85235  
 

Дата реєстрації авторського права  01.02.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Станкевич Ірина Володимирівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця Одеська національна академія зв'язку ім. О.С. Попова 
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Системно-кібернетична освітня модель управління 
діяльністю освітньої організації на основі функції корисності 
підвищення рівня якості"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Твір базується на освітньому інформаційно-просторовому середовищі, 
яке відображає сутність багатогранних і багатовимірних процесів в 
сфері освітньої діяльності.   
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  85236  
 

Дата реєстрації авторського права  01.02.2019  
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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  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Рукопис статті "Концентричний підхід до викладання музично-
теоретичних дисциплін (на прикладі сольфеджіо)"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У статті доведено ефективність застосування концентричного підходу у 
викладанні сольфеджіо у порівнянні з традиційним лінійним 
принципом завдяки оточенню основ курсу більш складним матеріалом, 
сполученню з паралельними теоретичними курсами, діяльнісній 
спрямованості музичної освіти.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  85237  
  

Дата реєстрації авторського права  01.02.2019  
 
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  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Рукопис навчально-методичного посібника для студентів закладів 
вищої освіти "Теорія музики і сольфеджіо"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Твір спрямований на розвиток базових професійних компетентностей 
студентів-музикантів з музично-теоретичних дисциплін і поєднує 
вивчення музичної фонетики, нотної графіки, музичної морфології, 
синтаксису, основ формоутворення з інтонаційними вправами, 
сольфеджуванням, диктантами.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  85238  
 

Дата реєстрації авторського права  01.02.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Борисов Андрій Юрійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір белетристичного характеру, складений 
твір  
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Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірник оповідань "Хроника Нижней улицы"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Цей твір розповідає про молоду людину, яка заробляє на життя 
дрібними аферами та шахрайством. Твір складається з 16 оповідань.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  85239  
 

Дата реєстрації авторського права  01.02.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Щесюк Олег Володимирович, Щербак Юрій 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)  Навчальний посібник "Медична кондиціонуюча техніка"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У творі наведено основні принципи створення чистих приміщень, 
принципові технологічні схеми медичних систем кондиціонування і 
вентиляції повітря, конструктивні особливості обладнання систем.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  85240  
 

Дата реєстрації авторського права  01.02.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Коробов Володимир Кузьмич  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчальний посібник для студентів 3 курсу напряму підготовки 
"Соціологія" денної форми навчання "Методичні рекомендації до 
семінарських занять з дисципліни "Методологія та методи 
соціологічних досліджень"    

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Посібник містить рекомендації до планів семінарських занять, список 
рекомендованої літератури до кожної теми, список тем для рефератів, 
практичні завдання з кожної теми, контрольні запитання.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  85241  
 

Дата реєстрації авторського права  01.02.2019  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Самойлов Володимир Вікторович (Volodymyr)  
 
Повне ім'я або повне 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 гра "Runner Tale" ("Runner 
Tale")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Комп'ютерна програма "Комп'ютерна гра "Runner Tale" призначена 
для розважальних цілей. Комп'ютерну програму "Комп'ютерна гра 
"Runner Tale" можуть використовувати особи старше 14 років. За її 
допомогою користувачі зможуть розвивати інтелект і стратегічні 
навички гравців.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  85242  
 

Дата реєстрації авторського права  01.02.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ємець Оксана Ярославівна  
 
Повне ім'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 "Комплексна програма (технологія) та концепція 
корекції психоемоційного стану жінок у пренатальному та 
постнатальному періодах "Perla Mama"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  85243  
 
Дата реєстрації авторського права  01.02.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сизоненко Олена Василівна, Вороніна Юлія Євгенівна, Застрожнікова 
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)  Науковий твір "Комплект тестових завдань з дисципліни "Управління 
розвитком територій"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Тестовий комплект містить сто двадцять тестових завдань з чотирма 
варіантами відповідей кожен. Тестові завдання призначені для 
перевірки теоретичних та практичних знань студентів з дисципліни 
"Управління розвитком територій".  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  85244  
 

Дата реєстрації авторського права  01.02.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Застрожнікова Ірина Володимирівна, Вороніна Юлія Євгенівна, 
Сизоненко Олена 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)  Науковий твір "Комплект тестових завдань з дисципліни "Система 
публічного електронного урядування"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Тестовий комплекс містить сто двадцять питань з чотирма варіантами 
відповідей до кожного. Тестові завдання, призначені для перевірки 
теоретичних та практичних знань з дисципліни "Менеджмент в 
публічних установах та організаціях".  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  85245  
 
Дата реєстрації авторського права  01.02.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Горбова Наталя Аркадіївна, Нестеренко 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)  Науковий твір "Тестовий комплекс з дисципліни "Господарське 
право"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Тестовий комплекс містить сто сорок два питання з чотирма 
варіантами відповідей до кожного. Тестові завдання призначені для 
перевірки теоретичних та практичних знань з дисципліни 
"Господарське право".  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  85246  
 

Дата реєстрації авторського права  04.02.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кадол Олександр Миколайович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Обмеження і поступова ліквідація царизмом автономії 
України протягом ХVІІІ ст."   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У роботі досліджено історичні проблеми періоду Гетьманщини - 
Українська козацька держава кінця XVII - кінця XVIII ст.: кордони, 
політико-адміністративний устрій, система влади, консолідацію 
козацької державності на Лівобережжі, українську ідею в репрезентації 
І. Мазепи та П. Орлика, обмеження і поступову ліквідацію царизмом 
автономії України протягом XVIII ст.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  85247  
 

Дата реєстрації авторського права  04.02.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кадол Олександр Миколайович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Політика царизму і радянського керівництва щодо 
етнічних німців в період Першої світової та Великої Вітчизняної війн"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

В дослідженні увага звернута на події, що відбуваються в країні, під 
кутом етнополітичних процесів, покликаних до життя геополітичними 
інтересами російської (радянської) держави в умовах військових 
конфліктів 1914-1917 і 1941-1945 рр., переслідуючи при цьому мету 
побудови порівняльної моделі антинімецької кампанії в зазначений 
період.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  85248  
 

Дата реєстрації авторського права  04.02.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кадол Олександр 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 "Міжнародний фактор в антинімецькій кампанії у роки 
Першої світової війни"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Проблеми етнонаціональних відносин, міжетнічних конфліктів та 
пошук оптимальних компромісів мають глобальний характер та 
викликають глибокий інтерес. Етнічні процеси, залишаючись 
відлунням минулого, активно впливають на суспільно-політичні та 
культурні трансформації в сучасному світі. Етнополітичний вимір 
історичного минулого набуває ще більшої актуальності. Тому вивчення 
епохальних подій 1914-1918 рр. набуває актуального значення.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  85249  
 

Дата реєстрації авторського права  04.02.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кадол Олександр Миколайович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Історичні паралелі антинімецької кампанії часів 
Російської імперії та Радянського керівництва"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Методологія дослідження спирається на принципи історизму, 
науковості, авторської об'єктивності, а також на використання 
загальнонаукових та спеціально-історичних методів. Наукова новизна 
полягає у порівнянні проблем націоналізму, ідеології, військової, 
національної та соціально-економічної політики, пов'язаних з 
"німецьким питанням" в часи Російської імперії та Радянського 
Союзу.  
 

 
\Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  85250  
 
Дата реєстрації авторського права  04.02.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кадол Олександр Миколайович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
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Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Сучасний погляд на антинімецьку кампанію у роки 
Першої світової війни"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

В роботі досліджено історіографію антинімецької кампанії у роки 
Першої світової війни. Антинімецька кампанія царизму мали 
спільність із кампаніями дискримінації підданих ворожих держав у 
країнах Згоди. У цьому випадку ідеологічне забезпечення збройного 
конфлікту провідних країн-учасниць Першої світової війни знайшло 
своє відображення в розвитку взаємних та обопільних 
пропагандистських кампаній, які включали в себе репресії проти 
ворожих громадян, боротьбу з культурою ворогуючої нації, штучне 
загострення міжетнічних відносин.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  85251  
 
Дата реєстрації авторського права  04.02.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кадол Олександр Миколайович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Реалізація бізнес-освіти в Україні"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Сучасний стан бізнес-освіти в Україні має свої особливості: розвиток 
бізнес-освіти в Україні відбувається під впливом як політичних, так і 
соціальних факторів; достатньо високий позитивний рівень бізнес-
освіти на базі провідних вищих навчальних закладів з використанням 
активних форм навчання - тренінгів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  85252  
 
Дата реєстрації авторського права  04.02.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гуздь Віктор Васильович (Віктор Ґудзь)  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчальний посібник "Українська історіософія"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів  Ґудзь В. В. Українська історіософія. Навчальний посібник для 
студентів спеціальності 8.02030201 Історія \ В. В. Ґудзь. - Мелітополь: 
Вид. МДПУ імені Богдана Хмельницького, 2014. - 158 с. 

 
Анотація   

У навчальному посібнику вміщено програму курсу, лекційний курс 
дисципліни з питаннями для самоконтролю, перелік завдань 
самостійної роботи, типових запитань для підготовки до іспитів, список 
рекомендованої літератури для студентів спеціальності "Історія".  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  85253  
 

Дата реєстрації авторського права  04.02.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Матюха Галина Василівна, Харченко Тетяна Іванівна, Коноваленко 
Тетяна Василівна, Тарасенко Тетяна Володимирівна, Байтерякова 
Наталя Юріївна, Насалевич Тамара Василівна, Денисенко Надія 
Валеріївна, Баранцова Ірина Олександрівна  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Підручник "English for Upper Graduates"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: English for Upper Graduates : підручник з англійської 
мови / Г. В. Матюха, Т. В. Харченко, Т. В. Коноваленко, Т. В. 
Тарасенко, Н. Ю. Байтерякова, Т. В. Насалевич, Н. В. Денисенко, І. О. 
Баранцова. - Мелітополь: Видавництво МДТУ імені Богдана 
Хмельницького, 2015. - 331 с. 

 
Анотація   

У підручнику зазначено матеріали для забезпечення студентів 
необхідними знаннями для оволодіння іншомовними мовленнями: 
розвиток умінь діалогічного й монологічного мовлення у межах 
програмних тем; умінь аудіювання; умінь читання текстів різної 
тематичної спрямованості і з різними навчальними цілями; умінь 
писемного мовлення.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  85254  
 
Дата реєстрації авторського права  04.02.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гудзь Віктор Васильович (Віктор Ґудзь), Щур Юрій Ігорович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчальний посібник "Історія українського національно-визвольного 
руху"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Ґудзь В. В., Щур Ю. І. Історія українського 
національно-визвольного руху : Навчальний посібник для студентів 
спеціальності 8.02030201 Історія. / В. В. Ґудзь, Ю. І. Щур. - Мелітополь: 
Вид МДПУ імені Богдана Хмельницького, 2014. - с. 281. 

 
Анотація   

У навчальному посібнику вміщено програму курсу, лекційний курс 
дисципліни з питаннями для самоконтролю, перелік завдань 
самостійної роботи, типових запитань для підготовки до іспитів, список 
рекомендованої літератури для студентів спеціальності "Історія".  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  85255  
 

Дата реєстрації авторського права  04.02.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Юрченко Аліна Михайлівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Поняття та форми взаємодії слідчого з оперативними 
підрозділами під час кримінального провадження"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Юрченко А. М. Поняття та форми взаємодії слідчого з 

оперативними підрозділами під час кримінального провадження // 
Право і суспільство. - 2016. - № 1. - С. 186-191. 

 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  85256  
 
Дата реєстрації авторського права  04.02.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Войтенко Ірина Сергіївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Стадія виконання рішення, прийнятого за 
результатами здійснення контрольного провадження"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Проаналізовано сутність поняття контрольованого провадження на 
стадії виконання рішення, прийнятого за результатами здйснення 
контрольного провадження.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  85257  
 

Дата реєстрації авторського права  04.02.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гарбовський Леонід Антонович, Юрченко Аліна Михайлівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Взаємодія слідчого з оперативними підрозділами під 
час розкриття та розслідування кримінальних правопорушень"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Гарбовський Л. А., Юрченко А. М. Взаємодія слідчого 
з оперативними підрозділами під час розкриття та розслідування 
кримінальних правопорушень // Міжнародний юридичний вісник: 
збірник наукових праць Національного університету державної 
податкової служби України. - 2016. - Випуск 1 (3). - С. 23-28. 

 
Анотація   

Визначено сутність взаємодії слідчого з оперативними підрозділами під 
час розкриття та розслідування кримінальних правопорушень.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  85258  
 

Дата реєстрації авторського права  04.02.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Войтенко Ірина Сергіївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Сутність та зміст адміністративно-деліктного 
провадження, що здійснюється фіскальними органами"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Войтенко І. С. Сутність та зміст адміністративно-

деліктного провадження, що здійснюється фіскальними органами // 
Електронне наукове видання "Юридичний науковий електронний 
журнал". - 2015. - № 5. - С. 111-114. 

 
Анотація   

Адміністративно-деліктне провадження, що здійснюється фіскальними 
органами, входить до адміністративної діяльності цих органів, яку 
можна визначити як специфічну виконавчо-розпорядчу підзаконну 
державно-владну діяльність з організації та з дійснення охорони 
громадського порядку.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  85259  
 
Дата реєстрації авторського права  04.02.2019  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Войтенко Ірина Сергіївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Economic sphere as a subject of administrative legal 
protection and defence"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Войтенко І. С. Economic sphere as a subject of 

administrative legal protection and defence // Scientific letters of academic 
society of Michal Baludansky. - 2014. - № 2. - С. 123-126. 

 
Анотація   

У даній статті розглянута господарська сфера як об'єкт 
адміністративно-правової охорони і захисту, проаналізовані точки зору 
різних вчених щодо даного поняття і розглянуті шляхи подальшого 
вдосконалення.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  85260  
 
Дата реєстрації авторського права  04.02.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Грищук Світлана Віталіївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Податковий механізм регулювання вугільної 
промисловості України"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Грищук С. В. Податковий механізм регулювання 

вугільної промисловості України // Науковий вісник Національного 
університету державної податкової служби України (економіки, право). 
- 2014. - № 3 (66). - С. 256-261. 

 
Анотація   

У статті проаналізовано сучасний стан функціонування податкового 
механізму регулювання вугільної промисловості, його ефективність та 
теоретично обґрунтувано необхідність запровадження нових важелів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  85261  
 
Дата реєстрації авторського права  04.02.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Войтенко Ірина Сергіївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
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Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Поняття, сутність та ознаки адміністративно-
господарських санкцій за адміністративним законодавством України"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Войтенко І. С. Поняття, сутність та ознаки 
адміністративно-господарських санкцій за адміністративним 
законодавством України // Часопис Київського університету права. - 
2014. - № 1. - С. 117-121. 

 
Анотація   

У статті проаналізовано проблему адміністративно-господарських 
санкцій за адміністративним законодавством України, їх поняття, 
сутність та ознаки.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  85262  
 

Дата реєстрації авторського права  04.02.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Войтенко Ірина Сергіївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Поняття та правове регулювання ризикоорієнтованої 
системи митного та податкового контролю"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Войтенко І. С. Поняття та правове регулювання 
ризикоорієнтованої системи митного та податкового контролю // 
Часопис Київського університету права. - 2015. - № 2. - С. 91-96. 

 
Анотація   

Стаття присвячена питанням правового регулювання 
ризикоорієнтованої системи митного та податкового контролю. 
Висвітлено нормативно-правові акти, які регулюють вказане питання.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  85263  
 
Дата реєстрації авторського права  04.02.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Юрченко Аліна Михайлівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Історичні витоки виникнення інституту взаємодії 
слідчого з оперативними підрозділами під час кримінального 
провадження"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Юрченко А. М. Історичні витоки виникнення 
інституту взаємодії слідчого з оперативними підрозділами під час 
кримінального провадження // Соціологія права. - 2015. - № 3-4 (14-15). 
- С. 400-405. 

 
Анотація   

У даній статті досліджуються історичні аспекти виникнення інституту 
взаємодії слідчого з оперативними підрозділами під час кримінального 
провадження.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  85264  
 

Дата реєстрації авторського права  04.02.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Юрченко Аліна Михайлівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Окремі аспекти взаємодії слідчого з оперативними 
підрозділами під час розшуку та затримання підозрюваного у вчиненні 
кримінального правопорушення"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Юрченко А. М. Окремі аспекти взаємодії слідчого з 
оперативними підрозділами під час розшуку та затримання 
підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення // Малий і 
середній бізнес (право, держава, економіка). - 2015. - № 3-4 (62-63). - С. 
160-165. 

 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  85265  
 

Дата реєстрації авторського права  04.02.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Юрченко Аліна Михайлівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Нормативно-правове регулювання взаємодії слідчого з 
оперативними підрозділами"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Юрченко А. М. Нормативно-правове регулювання 
взаємодії слідчого з оперативними підрозділами // Актуальні проблеми 
дежави і права. - 2016. - Випуск 76. - С. 186-191. 

 
Анотація   

У статті автор проаналізував норми чинного кримінального 
процесуального законодавства України, які регулюють взаємодію  
 



Авторське право і суміжні права. Офіційний бюлетень № 52, 2019 
 

503 

слідчого та оперативного підрозділу під час кримінального 
провадження, і запропонував внести зміни до деяких нормативно-
прававових актів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  85266  
 

Дата реєстрації авторського права  04.02.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Галиця Ігор Олександрович, Міхєєв Олександр Миколайович, 
Косарева Тетяна Вікторівна  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Науково-дослідна розробка "Інтелектуально-
конкурентні ігри з функцією прискорення" 

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  85267  
 

Дата реєстрації авторського права  04.02.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  MARK FALLADA (псевдонім)  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом, складений твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка пісень "Солнце"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Збірка пісень "Солнце" містить п'ять пісень філософського змісту. Дві 
пісні російською мовою і три пісні англійською: "Солнце", "На 
большой Морской", "soldiers", "die alone", "go to hell aut".  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  85268  
 
Дата реєстрації авторського права  04.02.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Резніченко Олексій Георгійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
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Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір науково-технічного характеру, 
ілюстрація  

 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір науково-технічного характеру "РОБОТ 
J-BOT"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Набір ілюстрацій до конструктора "РОБОТ J-BOT" призначено для 
складання моделі "РОБОТ J-BOT" і може бути використано учнями, 
вчителями, викладачами та бажаючими.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  85269  
 

Дата реєстрації авторського права  04.02.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Резніченко Олексій Георгійович  
 
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)  Літературний письмовий твір науково-технічного характеру "Стіл 
демонстраційний"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Модель "Стіл демонстраційний" призначений для монтажу всіх 
моделей демонтраційних (вчительських) конструкторів. Стіл 
ергономічний, має зручну велику поверхню, обладнаний двома 
наборами ніжок та рейок, щоб змінювати його розташування в 
просторі на горизонтальне чи вертикальне положення. Дошка в наборі 
одна. Моделі закріплюються до стола за допомогою "грибків", які 
входять до набору конструктора моделі.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  85270  
 

Дата реєстрації авторського права  04.02.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Резніченко Олексій Георгійович  
 
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)  Літературний письмовий твір науково-технічного характеру "РОБОТ 
S-BOT"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Набір ілюстрацій до конструктора "РОБОТ S-BOT" призначено для 
складання моделі "РОБОТ S-BOT" і може бути використано учнями, 
вчителями, викладачами та бажаючими.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  85271  
 
Дата реєстрації авторського права  04.02.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Резніченко Олексій Георгійович  
 
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)  Літературний письмовий твір науково-технічного характеру 
"Телурій"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Модель "Телурій" призначена для засвоєння дітьми уявлень про 
астрономічні тіла Сонячної системи, їхні назви, вплив Сонця на зміну 
пір року, залежності між обертанням Землі навколо своєї осі та зміни 
дня і ночі.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  85272  
 
Дата реєстрації авторського права  04.02.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Резніченко Олексій Георгійович  
 
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)  Літературний письмовий твір науково-технічного характеру 
"Конструктор "Розумний будинок"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Набор ілюстрацій до конструктора "Розумний будинок" призначено 
для складання моделі "Розумний Будинок" і може бути використано 
учнями, вчителями, викладачами та бажаючими.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  85273  
 

Дата реєстрації авторського права  04.02.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Резніченко Олексій Георгійович  
 
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)  Літературний письмовий твір науково-технічного характеру "Прості 
механізми"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Опис з використання конструктора "Прості механізми" дає 
можливість дітям ознайомитися з принципами дії найпростіших 
механізмів, що використовуються в повсякденному житті. До набору 
входять деталі для складання: зубчастої передачі, храпового та 
кривошипно-шатунного механізмів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  85274  
 

Дата реєстрації авторського права  04.02.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Резніченко Олексій Георгійович  
 
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)  Літературний письмовий твір науково-технічного характеру 
"Лабіринт учнівський"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Опис з використання конструктора "Набір настільних розвивальних 
ігор - маршрутні ігри" розроблено з метою навчання дітей правил 
орієнтування на місцевості та способів побудови маршрутів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  85275  
 

Дата реєстрації авторського права  04.02.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Резніченко Олексій Георгійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
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Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір науково-технічного характеру, 
ілюстрація  

 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір науково-технічного характеру "Прості 
конструкції"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Опис з використання конструктора "Прості конструкції". Набір 
"Металеві мости" - розвиваючий конструктор для вивчення основ 
будівництва мостів: їхніх видів, консольної конструкції, підвісних 
технологій, дії сили тяжіння, навантаження від транспорту, компресії. 
Збірка конструктора познайомить дітей із впливом архітектурного 
дизайну балочних мостів на їхню здатність витримувати величезну 
вагу.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  85276  
 

Дата реєстрації авторського права  04.02.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Резніченко Олексій Георгійович  
 
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)  Літературний письмовий твір науково-технічного характеру 
"Календар"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Конструктор "Календар" "Модель для вивчення одиниць 
вимірювання часу" складається із трьох рухомих кільцевих пластин (із 
позначеннями днів, чисел і місяців) і прямокутної пластини для 
відображення повної дати. Застосовується модель під час розгляду: 
будови календаря; пір року; понять "вчора", "сьогодні", "завтра", 
"круглий рік".   
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  85277  
 

Дата реєстрації авторського права  04.02.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Резніченко Олексій Георгійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір науково-технічного характеру, 
ілюстрація  
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Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір науково-технічного характеру 
"Годинник учнівський"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Опис з використання "Годинник учнівський" Конструктор "Модель 
механічного годинника для учня" призначений для навчання дітей 
алгоритмів визначення одиниць виміру часу (години та хвилини). 
Також модель можна використовувати наочно під час вивчення 
інтегрованих тем різних освітніх галузей, як демонстраційні матеріали 
шкільних кабінетів, з метою самоосвіти та проектної діяльності 
дитини.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  85278  
 
Дата реєстрації авторського права  04.02.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гурова Юлія Сергіївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір наукового характеру "Механізми транснаціоналізації людського 
ресурсу"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Збірник творів "Дизайн на сайтах "BABYPHOTOSTAR"; 
"BABYPHOTOSTARS" створений для співпраці з партнерами, дітьми і 
їх батьками. На сайтах представлені твори, які зібрані в період дії ТМ 
"Babyphotostar" № 184504. На сайтах представлені рекламні 
фотозйомки дітей і фотозйомки, реалізацію яких взяв на себе дитячий 
продюсерський центр. Так само, дитячий продюсерський центр 
"Babyphotostar" здійснює зйомки телевізійних програм, відеореклами і 
випускає власні видання. Створені та зняті дитячим продюсерським 
центром "Babyphotostar" твори і діти-учасники центру представлені на 
сайтах "BABYPHOTOSTAR";"BABYPHOTOSTARS".  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  85279  
 
Дата реєстрації авторського права  04.02.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гурова Юлія Сергіївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
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Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір наукового характеру "Інтелектуальні центри як основна форма 
прояву сучасного етапу інтелектуальної глобалізації (Intellectual centers 
as basic form of the modern stage of intellectual globalization)"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  85280  
 

Дата реєстрації авторського права  04.02.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ємельяненко Лариса Михайлівна, Федірко Наталія Вікторівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір наукового характеру "Публічні фінанси України у забезпеченні 
стабільності публічного сектору економіки"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  85281  
 
Дата реєстрації авторського права  04.02.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Радіонова Ірина Федорівна, Усик Віра Іванівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір наукового характеру "Правила політики в контексті 
фінансування освіти"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  85282  
 
Дата реєстрації авторського права  04.02.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гурова Юлія 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)  Твір наукового характеру "Роль інтелектуальних центрів у 
глобальному розвитку людського ресурсу"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  85283  
 

Дата реєстрації авторського права  04.02.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гурова Юлія Сергіївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір наукового характеру "Розвиток людського ресурсу і міжнародна 
конкурентоспроможність країн"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  85284  
 

Дата реєстрації авторського права  04.02.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Капелусь Григорій Васильович, Соловей Олег Володимирович  
 
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)  Графічне зображення з описом "Sup Surf school Khm"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Графічне зображення "Sup Surf school Khm" створено для спортивного 
об'єкта Хмельницького міського середовища. В логотипі представлено 
коло, в якому композиційно і гармонійно вписано англійські слова із 
силуетом людини на дошці. Коло в тлумаченні символу з психології 
точки зору виражає сукупність, досконалість, єдність, вічність, 
завершеність. Саме такі емоції за допомогою кола дизайнер хоче 
викликати у клієнтів. Для кольорового вирішення логотипу було 
обрано синій і чорний. Головну роль  у логотипі відіграє синій колір, 
він символізує воду, активність, лідерство, наполегливість, динаміку, 
успіх та зростання. 
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  85285  
 
Дата реєстрації авторського права  04.02.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Солоха Дмитро Володимирович, Овєчкіна Олена Андріївна, Іванова 
Катерина Іванівна, Морєва Вікторія Володимирівна, Бєлякова Оксана 
Володимирівна, Балакай Оксана Борисівна  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчальний посібник "Планування маркетингу"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування : Овєчкіна О. А. Планування маркетингу [текст] : 
навч. посіб. / О. А. Овєчкіна, Д. В. Солоха, К. В. Іванова, В. В. Морєва, 
О. В. Бєлякова, О. Б. Балакай. - Донецьк. : Вид-во Цифрова 
типографія, 2012. - 350 с. 

 
Анотація   

Висвітлено загальнотеоретичні і практичні основи формування та 
функціонування основних засад планування маркетингу, взаємодії їх 
складових з системоутворюючими елементами підприємства, методів 
свідомого впливу на економіку фірми.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  85286  
 

Дата реєстрації авторського права  04.02.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Солоха Дмитро Володимирович, Бєлякова Оксана Володимирівна, 
Морєва Вікторія Володимирівна, Касьянова Наталія Віталіївна, 
Балакай Оксана Борисівна  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Підручник "Потенціал підприємства: формування та використання"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Касьянова Н. В. Потенціал підприємства: формування 
та використання. 2-ге вид. перероб. та доп. [текст] : підручник / Н. В. 
Касьянова, Д. В. Солоха, В. В. Морєва, О. В. Бєлякова, О. Б. Балакай - 
К. : "Центр учбової літератури", 2013. - 248 с. 

 
Анотація   

Викладено загальнотеоретичні й практичні основи формування, 
використання та оцінки потенціалу підприємств.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  85287  
 

Дата реєстрації авторського права  04.02.2019  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Солоха Дмитро Володимирович, Коверга Сергій В'ячеславович, 
Деречинський Юлій Наумович, Бєлякова Оксана Володимирівна, 
Пехтєрева 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)  Монографія "Формування механізму управління економічною 
ефективністю інженерно-технічного забезпечення промислового 
підприємства в стратегічній перспективі"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Коверга С. В. Формування механізму управління 

економічною ефективністю інженерно-технічного забезпечення 
промислового підприємства в стратегічній перспективі: монографія / 
С. В. Коверга, Ю. Н. Деречинський, В. В. Пехтєрева, Д. В. Солоха. - 
Донецьк: ФОП Дмитренко, 2013. - 220 с. 

 
Анотація   

Монографія присвячена обґрунтуванню наукових засад формування 
управління економічною ефективністю інженерно-технічного 
забезпечення промислового підприємства щодо забезпечення його 
сталого функціонування в стратегічній перспективі.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  85288  
 
Дата реєстрації авторського права  04.02.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Солоха Дмитро Володимирович, Бєлякова Оксана Володимирівна, 
Морєва Вікторія Володимирівна, Чирков Сергій Олександрович, 
Козлова Вікторія Янівна  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Монографія "Інвестиційно-інноваційні чинники формування, 
розвитку й управління конкурентоспроможним потенціалом 
підприємства"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Солоха Д. В. Інвестиційно-інноваційні чинники 
формування, розвитку й управління конкурентоспроможним 
потенціалом підприємства: Монографія / Д. В. Солоха, В. В. Морєва, С. 
О. Чирков, В. Я. Козлова, О. В. Бєлякова. - Донецьк: Видавник: 
Дмитренко Л. Р., 2010. - 400 с. 

 
Анотація   

Розглянуті питання формування, розвитку й управління конкурентним 
потенціалом промислових підприємств на засадах застосування 
інвестиційно-інноваційних чинників.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  85289  
 

Дата реєстрації авторського права  04.02.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Солоха Дмитро Володимирович, Бєлякова Оксана Володимирівна, 
Морєва Вікторія Володимирівна, Касьянова Наталія Віталіївна, 
Балакай Оксана Борисівна  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Підручник "Потенціал підприємства: формування та використання"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Касьянова Н. В. Потенціал підприємства: формування 
та використання [текст] : підручник / Н. В. Касьянова, Д. В. Солоха, В. 
В. Морєва, О. В. Бєлякова, О. Б. Балакай. - Донецьк. : Вид-во Цифрова 
типографія, 2012. - 257 с. 

 
Анотація   

Викладено загальнотеоретичні й практичні основи формування, 
використання та оцінки потенціалу підприємств.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  85290  
 

Дата реєстрації авторського права  04.02.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Вінтоняк Ірина Юріївна, Колесніченко Олена Валеріївна, Лещенко 
Олександра Юріївна  

 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Національний університет біоресурсів і природокористування України 
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературно-письмовий твір наукового характеру "Методичні 
рекомендації до вивчення дисципліни "Основи аранжування"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Викладено детальний тематичний опис підбору та підготовки 
рослинного матеріалу для створення фітодекоративних виробів. 
Представлені основні техніки створення квіткових композицій.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  85291  
 

Дата реєстрації авторського права  04.02.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лещенко Олександра Юріївна, Колесніченко Олена Валеріївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Національний університет біоресурсів і природокористування України 
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Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, ілюстрація  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Стаття "Проект трансформації урботериторії за участі багаторічних 
злакових рослин"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Запропоновані проектні пропозиції щодо ландшафтної організації 
території транзитно-прогулянкового типу на перетині Харківського 
шосе та вул. Фанерної в м. Києві.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  85292  
 

Дата реєстрації авторського права  04.02.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лещенко Олександра Юріївна, Колесніченко Олена Валеріївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Національний університет біоресурсів і природокористування України 
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, ілюстрація  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Стаття "Проблеми формування та збереження рослинного 
різноманіття у містах"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Запропоновані конструктивні рішення щодо збереження рослинного 
різноманіття у містах та створення нових високодекоративних 
насаджень.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  85293  
 
Дата реєстрації авторського права  04.02.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лещенко Олександра Юріївна, Колесніченко Олена Валеріївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Національний університет біоресурсів і природокористування України 
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, ілюстрація  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Стаття "Фітодизайнологічний принцип формування транспортних 
зупинок"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

З розвитком урбанізації зменшуються обсяги традиційних зелених 
насаджень у великих містах, погіршується ситуація, тому виникає 
необхідність збільшувати площі зелених насаджень саме на дахах.  
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Створення зелених зупинок може значно покращати екологічний стан 
міста, коригувати мікроклімат, підкреслити архітектурно-планувальне 
рішення.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  85294  
 

Дата реєстрації авторського права  04.02.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Білоус Андрій Михайлович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Національний університет біоресурсів і природокористування України 
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, ілюстрація  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературно-письмовий твір наукового характеру "Таблиці для 
оцінювання мортмаси підстилки вільхових насаджень"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Таблиці для оцінювання мортмаси підстилки модальних вегетативних 
вільхових насаджень використовуються як нормативно-довідкові дані 
для визначення запасу органічної речовини в абсолютно сухому стані 
підстилки вільхи клейкої в умовах Українського Полісся.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  85295  
 

Дата реєстрації авторського права  04.02.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Білоус Андрій Михайлович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Національний університет біоресурсів і природокористування України 
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, ілюстрація  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературно-письмовий твір наукового характеру "Таблиці для 
оцінювання мортмаси деревної ламані вільхових насаджень"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Таблиці для оцінювання мортмаси деревної ламані модальних 
вегетативних вільхових насаджень використовується як нормативно-
довідкові дані для визначення запасу органічної речовини в абсолютно 
сухому стані деревної ламані вільхи клейкої в умовах Українського 
Полісся.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  85296  
 

Дата реєстрації авторського права  04.02.2019  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Білоус Андрій Михайлович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Національний університет біоресурсів і природокористування України 
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, ілюстрація  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературно-письмовий твір наукового характеру "Таблиці для 
оцінювання мортмаси сухостою вільхових насаджень"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Таблиці для оцінювання мортмаси сухостою модальних вегетативних 
вільхових насаджень використовуються як нормативно-довідкові дані 
для визначення запасу органічної речовини в абсолютно сухому стані 
сухостійних дерев вільхи клейкої в умовах Українського Полісся.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  85297  
 

Дата реєстрації авторського права  04.02.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Трохимчук (псевдонім)  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Оповідання "ДОРОСЛІ ІГРИ ЗА МЕЖЕЮ ЛІТА"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  85298  
 

Дата реєстрації авторського права  04.02.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  OL'SVOL'D (псевдонім)  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Картина "ЦВЕТНОСТИ "РОЖЕВИЙ КВАДРАТ "(СПІЛЬНА 
МОВА)" ("РОЖЕВИЙ КВАДРАТ")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  85299  
 

Дата реєстрації авторського права  04.02.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  OL'SVOL'D (псевдонім)  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Картина "ЦВЕТНОСТИ "СТРІЛА"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  85300  
 

Дата реєстрації авторського права  04.02.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  OL'SVOL'D (псевдонім)  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Картина "ЦВЕТНОСТИ "ПОТРЯСІННЯ"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  85301  
 
Дата реєстрації авторського права  04.02.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  OL'SVOL'D (псевдонім)  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Картина "ЦВЕТНОСТИ "САВАН"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  85302  
 

Дата реєстрації авторського права  04.02.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  OL'SVOL'D (псевдонім)  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Картина "ЦВЕТНОСТИ "ЦІНА СВОБОДИ"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  85303  
 
Дата реєстрації авторського права  04.02.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  OL'SVOL'D (псевдонім)  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Картина "ЦВЕТНОСТИ "СВІТОУТВОРЕННЯ"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  85304  
 
Дата реєстрації авторського права  04.02.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  OL'SVOL'D (псевдонім)  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Картина "ЦВЕТНОСТИ "ПЕЧАЛЬ АПОСТОЛІВ"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  85305  
 

Дата реєстрації авторського права  04.02.2019  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Красовська Вероніка 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)   Малюнок "ILLUSION" - набор наклеек бренда Another.nails"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Образи звірів, птахів і морських створінь. Малюнок виконаний в 
графічному стилі.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  85306  
 

Дата реєстрації авторського права  04.02.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Красовська Вероніка 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)  Малюнок "ORIENTATAL MOOD" - набор наклеек бренда 
Another.nails"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Орнаментальний малюнок: два види мандал, зображення буддистських 
ритуальних атрибутів, Ганеша, символ уналоме тощо.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  85307  
 

Дата реєстрації авторського права  04.02.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Красовська Вероніка 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)  Малюнок "BOHEMIAN MOOD" - набор наклейок бренда Another.nails" 
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Малюнок кольорових наклейок тематики бохо. Виконано в акварелі.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  85308  
 

Дата реєстрації авторського права  04.02.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Пархоменко Олександр Миколайович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір науково-освітнього характеру, 
ілюстрація  

 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчальний посібник "Цифрове конструювання та фрезерування"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У творі розглядається технологія 3D-фрезерування.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  85309  
 

Дата реєстрації авторського права  04.02.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Проценко Галина Олександрівна, Барна Ольга Василівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір науково-освітнього характеру, 
ілюстрація  

 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчальний посібник "Основи програмування S4A"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Надано матеріали з алгоритмізації та програмування на базі 
навчального середовища програмування Scratch for Arduino.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  85310  
 

Дата реєстрації авторського права  04.02.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ткаченко Тетяна Борисівна, Чухлєб Андрій Володимирович  
 
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 "3D-моделювання та 3D-друк"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У творі представлено основи 3D-моделювання та 3D-друку, практичні 
роботи з ілюстративними матеріалами та завдання для самостійного 
виконання.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  85311  
 

Дата реєстрації авторського права  04.02.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Красовська Вероніка 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)  Малюнок "FLORES" - набор наклеек бренда Another.nails"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Квіткові і рослинні мотиви. Малюнок виконаний в графічному стилі.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  85312  
 

Дата реєстрації авторського права  04.02.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Душина Олександра Іванівна, Гергель Ірина Михайлівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір "Концепція створення сервісу 
"PlayOrtho" щодо ортодонтичного лікування"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У творі викладена концепція, що поєднує в собі потреби лікаря-
ортодонта та ортодонтичних пацієнтів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  85313  
 

Дата реєстрації авторського права  04.02.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Марія Шевченко (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)  Збірка віршів "Перлини моєї душі"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  85314  
 

Дата реєстрації авторського права  04.02.2019  
 
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 публіцистичного характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір публіцистичного характеру "Анкета про 
стан здоров'я клієнта Центра Здоров'я, Краси та Успіху "The Vesnina 
Group"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Твір призначений для збору загальної інформації про клієнта і про стан 
його здоров'я на момент звернення в Центр.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  85315  
 
Дата реєстрації авторського права  05.02.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Євсюков Олександр Вікторович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір, створений для кіно  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Кіносценарій короткометражного художнього ігрового фільму 

"СМЕРТЬ ПУШКИНА"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Неодружений герой, який схиляється на умовляння матері та колег, 
знайомиться з кількома претендентками в мережі інтернет, аби обрати 
з них для себе супутницю.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  85316  
 

Дата реєстрації авторського права  05.02.2019  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сем Балєнко (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 повнометражного художнього ігрового фільму "ТЕНИ"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Після розгрому під Іловайськом Ореста рятують місцеві мешканці з 
розтрощеного вщент села.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  85317  
 

Дата реєстрації авторського права  05.02.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Євсюков Олександр Вікторович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір, створений для кіно  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Кіносценарій повнометражного художнього ігрового фільму "Тайна 

белых рулонов"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

В результаті помилки контрабандистів до магазина Києва потрапляє 
велика партія туалетного паперу, який нашпигований доларами.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  85318  
 

Дата реєстрації авторського права  05.02.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Євсюков Олександр Вікторович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, створений для кіно  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Кіносценарій повнометражного художнього ігрового фільму 
"КАДИРГА"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Друга половина XVI століття. Запорізький отаман Самійло Кішка, 
якого щойно обрали гетьманом, закохується в дівчину-характерницю 
Зоряну і майже одразу потрапляє до турецького полону.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  85319  
 

Дата реєстрації авторського права  05.02.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сем Балєнко (псевдонім)  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Драматичний твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Трагікомедія у шести діях "Гармидер у другому під'їзді"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Уявіть собі, що одна квартира на планеті - це окрема квартира в 
багатоквартирному будинку. А всі ці квартири поділені на окремі 
під'їзди-континенти.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  85320  
 

Дата реєстрації авторського права  05.02.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Литвин Олександр Валеріанович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Освітньо-професійна програма "Технології 
комп'ютерного конструювання верстатів, роботів та машин" першого 
(бакалаврського) рівня вищої освіти ступеня "бакалавр" за 
спеціальністю 131 "Прикладна механіка"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  85321  
 

Дата реєстрації авторського права  05.02.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Семенова Алла Василівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Практикум "Тренінги і майстер-класи з розвитку педагогічної 
майстерності викладача вищої школи XXI століття"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  85322  
 

Дата реєстрації авторського права  05.02.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Даниленко Георгій Миколайович, Турчина Світлана Ігорівна, 
Костенко Тетяна Павлівна  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Ендокринопатії та їх вплив на фізичний розвиток 
дітей шкільного віку, постраждалих від збройного конфлікту на Сході 
України"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Представлено результати досліджень щодо впливу ендокринної 
патології на фізичний розвиток дітей шкільного віку.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  85323  
 

Дата реєстрації авторського права  05.02.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Каськова Людмила Федорівна, Артем'єв Андрій Владиславович, 
Поліський Михайло Валентинович, Чуприна Леонід Федорович  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Класифікація категорій жорсткості продуктів 
харчування в залежності від історичного часу їх уживання"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Вивчення вікових періодів життя людей за станом зубів, що проживали 
між епохами міді (енеоліту) і середньовіччя на теренах України, 
показує, що абразія у населення сучасного інтервалу історії не 
збігається із спрацьованістю зубів у людей минулого.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  85324  
 

Дата реєстрації авторського права  05.02.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Атрошенко Тетяна Юріївна  
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Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Наукова робота "Тренінгова програма для розвитку міжособистісної 
взаємодії"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Тренінгова програма спрямована на розвиток навичок міжособистісної 
взаємодії. Заняття програми розраховані на учасників підліткового 
віку та передбачають формування в них почуття довіри та безпеки під 
час спілкування, розвиток емпатійних здібностей, підвищення 
міжособистісної чуттєвості та групової взаємодії, набуття 
комунікативних навичок, розвиток відкритості взаємного обміну 
інформацією, почуттями.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  85325  
 

Дата реєстрації авторського права  05.02.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Атрошенко Тетяна Юріївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Усний твір "Відкрита лекція. Виховна година "Життєві цінності"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Відкрита лекція спрямована на формування цілісного уявлення про 
загальнолюдські та особисті цінності в учнів підліткового віку. 
Надаються відомості про загальнолюдські цінності, розкривається їх 
значення для людини, розвивається критичне мислення учнів та їх 
уміння визначити власні цінності.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  85326  
 

Дата реєстрації авторського права  05.02.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гармаш Олена Леонідівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Наукова робота "Автореферат дисертації на здобуття наукового 
ступеня кандидата філологічних наук "Система словотвору 
англійської мови та інноваційні процеси"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

В авторефераті в стислому вигляді зазначено дослідження словотвору 
англійської мови шляхом аналізу інноваційних процесів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  85327  
 

Дата реєстрації авторського права  05.02.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Коноваленко Тетяна Василівна, Байтерякова Наталя Юріївна, 
Баранцова Ірина Олександрівна, Гармаш Олена Леонідівна, Гостіщева 
Наталя Олексіївна, Гуров Сергій Юрійович, Гурова Тетяна Юріївна, 
Денисенко Надія Валеріївна, Зіненко Наталя Володимирівна, 
Котлярова Вікторія Юріївна, Куликова Людмила Анатоліївна, Матюха 
Галина Василівна, Мілько Наталія Євгенівна, Насалевич Тамара 
Василівна, Рябуха Тетяна Валеріївна, Тарасенко Тетяна 
Володимирівна, Ткач Марина Валеріївна, Харченко Тетяна Іванівна  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Колективна монографія "Підготовка майбутніх фахівців-філологів до 
використання сучасних освітніх технологій у професійній діяльності"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Монографія презентує колективну роботу викладачів кафедри 
англійської філології та методики викладання англійської мови 
Мелітопольського державного педагогічного університету ім. Б. Хмельницького 
в руслі загальнокафедральної тематики. Статті присвячені проблемі 
підготовки майбутніх філологів до використання сучасних освітніх 
технологій у професійній діяльності.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  85328  
 

Дата реєстрації авторського права  05.02.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Коноваленко Тетяна Василівна, Байтерякова Наталя Юріївна, 
Баранцова Ірина Олександрівна, Гармаш Олена Леонідівна, Гостіщева 
Наталя Олексіївна, Гуров Сергій Юрійович, Гурова Тетяна Юріївна, 
Денисенко Надія Валеріївна, Зіненко Наталя Володимирівна, 
Камишова Тетяна Миколаївна, Котлярова Вікторія Юріївна, 
Куликова Людмила Анатоліївна, Матюха Галина Василівна, Мілько 
Наталія Євгенівна, Насалевич Тамара Василівна, Рябуха Тетяна 
Валеріївна, Тарасенко Тетяна Володимирівна, Ткач Марина 
Валеріївна, Харченко 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)  Колективна монографія "Новий формат теоретичної та методичної 
підготовки майбутніх перекладачів і учителів англійської мови до 
професійної діяльності у полікультурному суспільстві"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Монографія презентує колективну роботу викладачів кафедри 
англійської філології та методики викладання англійської мови 
Мелітопольського державного педагогічного університету ім. Б. Хмельницького 
в руслі загальнокафедральної тематики. Статті присвячені проблемі 
пошуку нового формату теоретичної та методичної підготовки 
майбутніх перекладачів і учителів англійської мови до професійної 
діяльності у полікультурному суспільстві.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  85329  
 

Дата реєстрації авторського права  05.02.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Коломицев Максим Олександрович, Серебряков Григорій 
Володимирович, Синєпольський Юрій Віталійович, Шемець Сергій 
Олександрович  

 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "Лабораторія 
інформаційних систем" 

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Програмний комплекс обробки, інтеграції та 
консолідації даних радіочастотного ресурсу та радіочастотного 
моніторингу (шифр "ICS Control")" ("ICS Control")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програмний комплекс забезпечує обробку результатів радіочастотного 
моніторингу (РЧМ) та вирішує комплекс задач з консолідації даних 
РЧМ та їх сумісність з даними радіочастотних присвоєнь, що 
формуються з використанням програмного комплексу ICS Manager 
системи управління радіочастотним спектром.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  85330  
 

Дата реєстрації авторського права  05.02.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ткаченко Олексій Миколайович, Чухлєб Андрій Володимирович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір науково-освітнього характеру, 
ілюстрація  
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Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчальний посібник "Засоби мультимедіа в інформаційних 
технологіях. Голографія"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Розкрито обробки мультимедійного контенту різного типу.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  85331  
 

Дата реєстрації авторського права  05.02.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Морзе Наталія Вікторівна, Нанаєва Тетяна Василівна, Омельченко 
Надія Олександрівна  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір науково-освітнього характеру, 
ілюстрація  

 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчальний посібник "Методика впровадження STEaM підходів в 
освітньому процесі"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У творі розглядаються методологічні засади впровадження 
перспективних освітніх технологій.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  85332  
 

Дата реєстрації авторського права  05.02.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лі Сюєган  
 
Повне ім'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 "Diaspore Chinese in Ukraine (DCIU)"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  85333  
 

Дата реєстрації авторського права  05.02.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Качмар Роман Вікторович  
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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, фотографічний 
твір  

 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір "Методичні рекомендації: Прийоми та 
правила стрільби"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Методичні рекомендації призначені для підготовки професійних 
стрільців і містять детальний опис прийомів та правил поводження із 
вогнепальною зброєю.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  85334  
 

Дата реєстрації авторського права  05.02.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Алексєєнко Олександр Андрійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Приватне підприємство "Науково-виробнича компанія 
"Енергозберігаючі технології" 

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "GGS020"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма призначена для реалізації функцій модуля дистанційного 
знімання даних для газових лічильників побутової групи.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  85335  
 

Дата реєстрації авторського права  05.02.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ждан Вячеслав Миколайович, Доценко Володимир Іванович, Кітура 
Євдокія Михайлівна, Бабаніна Марина Юріївна, Кітура Оксана 
Євгеніївна, Волченко Григорій Вілійович, Ткаченко Максим 
Васильович, Шилкіна Людмила Миколаївна  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчальний посібник "Актуальні питання кардіології в практиці 
сімейного лікаря"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У практичній діяльності лікарів загальної практики - сімейні лікарі - 
найчастіше зустрічаються пацієнти з патологією серцево-судинної 
системи, яка спричиняє ускладнення, що призводять до інвалідності та 
передчасної смерті хворих, в тому числі людей молодого віку. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  85336  
 

Дата реєстрації авторського права  05.02.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Іванов Сергій Анатолійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, створений для кіно  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний сценарій повнометражного ігрового фільму "Спекота"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Це історія про боротьбу підполковника поліції за життя викраденої 
дівчини.   
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  85337  
 
Дата реєстрації авторського права  05.02.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сергєєв Дмитро Олександрович, Сергєєв Сергій Олександрович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Сіті-бот "Назар"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма надає швидкий та дуже зручний канал отримання своєчасної 
інформації стосовно поточних ремонтів та строків усунення аварій за 
Вашою адресою. Ви будете знати, коли у Вашій оселі вимкнуть воду чи 
світло та коли ці незручності будуть усунені.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  85338  
 

Дата реєстрації авторського права  05.02.2019  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  LemOjOvie (псевдонім)  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Noviy God"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  85339  
 
Дата реєстрації авторського права  05.02.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Огородник Ігор Миколайович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Науковий твір "Експрес метод відновлення фізіологічних процесів 

організму людини - QUANTON"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Розглянуті основні особливості принципово нового методу відновлення 
фізіологічних процесів організму людини, який базується на науковому 
відкритті щодо фізіологічної реакції організму на позасенсорний вплив 
змісту маркера.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  85340  
 

Дата реєстрації авторського права  05.02.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Грицака Валентин Іванович, Яценко Марія Валентинівна, Сирота 

Олег Володимирович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір публіцистичного характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Стаття "IQ TENNIS"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Твір представлений у вигляді опису нових концепцій та регламенту 
проведення тенісних матчів та турнірів.  
 

 



Авторське право і суміжні права. Офіційний бюлетень № 52, 2019 
 

533 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  85341  
 
Дата реєстрації авторського права  05.02.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Железняк Олексій Павлович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Это нравится мне"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  85342  
 

Дата реєстрації авторського права  05.02.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Железняк Олексій Павлович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Вдвоём"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  85343  
 
Дата реєстрації авторського права  05.02.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Железняк Олексій Павлович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Если будет нужно"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  85344  
 

Дата реєстрації авторського права  05.02.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Железняк Олексій Павлович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Стань частью меня"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  85345  
 

Дата реєстрації авторського права  05.02.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Железняк Олексій Павлович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Ты тот"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  85346  
 

Дата реєстрації авторського права  05.02.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Обідейко Віталій Олексійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір "Збірка рецептів: дієтичні добавки 
"Health Excellent"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  85347  
 

Дата реєстрації авторського права  05.02.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ковальова Олена В'ячеславівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, ілюстрація, 
фотографічний твір  

 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір наукового характеру "Сенсорна 
інтеграція в математиці. Використання SensoryMath-Lapbook та 
сенсорних аналізаторів на уроках математики при вивченні дробів"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Твір створено для вивчення теми "Дроби" в середній школі, особливо 
при навчанні дітей з особливими потребами і включає методичні 
рекомендації, які містять вказівки і поради по використанню на різних 
етапах вивчення теми в інклюзивному навчанні.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  85348  
 
Дата реєстрації авторського права  05.02.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Антонець Марина Олексіївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, похідний твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Тренінг "Шлюб на все життя"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Мета тренінгу - зрозуміти, що міцний шлюб може існувати тільки на 
основі любові, а також прийняти позицію "Шлюб - це одвічний союз 
між чоловіком і жінкою".  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  85349  
 
Дата реєстрації авторського права  05.02.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Чабан Наталя Іванівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
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Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Монографія "Формування морально-вольових якостей ділової людини 
у старшокласників"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Монографію присвячено проблемі формування у старшокласників 
відповідальності, організованості й практичності як морально-
вольових якостей ділової людини. На основі системного вивчення 
проблеми обґрунтовано педагогічні умови, структурно-функціональну 
модель та організаційно-методичне забезпечення цього процесу.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  85350  
 

Дата реєстрації авторського права  05.02.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Удовиченко Ольга Миколаївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних 
наук "Підготовка майбутніх учителів інформатики до професійної 
діяльності засобами електронних освітніх ресурсів"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У роботі здійснено наукове обґрунтування теоретичних і практичних 
засад підготовки майбутніх учителів інформатики до професійної 
діяльності засобами електронних освітніх ресурсів та доведена 
ефективність педагогічної моделі такої підготовки.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  85351  
 
Дата реєстрації авторського права  05.02.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шишенко Інна Володимирівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних 
наук "Активізація пізнавальної діяльності старшокласників на уроках 
математики в класах гуманітарних профілів"    
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У роботі здійснено наукове обґрунтування теоретичних і практичних 
засад активізації пізнавальної діяльності старшокласників в класах 
гуманітарних профілів навчання на уроках математики та їх 
упровадження, доведена ефективність розробленої методики 
активізації пізнавальної діяльності учнів класів з гуманітарним 
профілем навчання в процесі навчання математики. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  85352  
 
Дата реєстрації авторського права  05.02.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Юрченко Артем Олександрович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних 

наук "Формування інформаційно-комунікативних компетентностей 
майбутніх вчителів фізики засобами електронних інтернет-технологій"  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У роботі здійснено наукове обґрунтування теоретичних і практичних 
засад формування інформаційно-комунікативних компетентностей 
майбутніх учителів фізики, засобами електронних інтернет-технологій 
та їх упровадження, доведена ефективність педагогічної моделі такого 
формування. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  85353  
 

Дата реєстрації авторського права  05.02.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Чкана Ярослав Олегович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 

Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних 

наук "Формування математичної компетентності майбутніх учителів 
фізико-математичних спеціальностей у фаховій підготовці"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У роботі здійснено наукове обґрунтування теоретичних і практичних 
засад формування математичної компетентності майбутніх учителів 
фізико-математичних спеціальностей у фаховій підготовці, доведена 
ефективність педагогічної моделі такого формування.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  85354  
 

Дата реєстрації авторського права  05.02.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Собченко Майя Євгеніївна  
 
Повне ім'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 "Авторський проект "Дитячий 
продюсерський центр "Babyphotostar" ("BABYPHOTOSTAR; 
"BABYPHOTOSTARS")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У творі докладно описана ідея створення дитячого продюсерського 
центру. Правила роботи з партнерами, батьками та дітьми-
учасниками.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  85355  
 

Дата реєстрації авторського права  05.02.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Собченко Майя Євгеніївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, ілюстрація, складений твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Складений твір "Дизайн на сайтах "BABYPHOTOSTAR"; 
"BABYPHOTOSTARS" ("BABYPHOTOSTAR")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

На сайтах представлені рекламні фотозйомки дітей і фотозйомки, 
реалізацію яких взяв на себе дитячий продюсерський центр. Так само, 
дитячий продюсерський центр "Babyphotostar" здійснює зйомки 
телевізійних програм, відеореклами і випускає власні видання. 
Створені та зняті дитячим продюсерським центром "Babyphotostar" 
твори і діти-учасники центру представлені на сайтах 
"BABYPHOTOSTAR"; "BABYPHOTOSTARS".  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  85356  
 

Дата реєстрації авторського права  05.02.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Василенко Віра Іванівна, Денисюк Сергій 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 "Аналіз споживання та підвищення енергетичної 

ефективності використання енергоресурсів об'єктів комунальної та 
бюджетної сфери. Програмний комплекс "Smart Technocenosis"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Запропонований спосіб оцінки рівнів ефективності споживання 
енергетичних ресурсів, дозволяє проаналізувати поточний стан 
енергосистем об'єктів техноценозу та запропонувати оптимальні з 
точки зору енергозбереження та енергоефективності заходи з 
збереження для конкретних об'єктів техноценозу.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  85357  
 

Дата реєстрації авторського права  05.02.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Неволько Олександр Михайлович (Олександр Волос)  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  П'єса "Зомби: последняя надежда человечества" ("Зомби")  
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
 

Анотація   
Постапокаліптичний світ, населений зомбі. Досвідчений чоловік, 
перетинається з юною дівчинкою, відкритою для всього нового.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  85358  
 

Дата реєстрації авторського права  05.02.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Поліщук Олена Петрівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 

Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Науковий твір "Методична розробка тестових завдань з навчальної 

дисципліни "Культурологія" ("Тести "Культурологія")  
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
 

Анотація   
Методична розробка тестових завдань з навчальної дисципліни 
"Культурологія" призначена для перевірки знань студентів ВНЗ ІІІ-ІV 
рівня акредитації.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  85359  
 

Дата реєстрації авторського права  05.02.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Поліщук Олена Петрівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Навчальна програма з курсу "Копірайтинг та дизайн 
у рекламі і піар (PR)"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Навчальна програма з курсу "Копірайтинг та дизайн у рекламі і піар 
(PR)" створена для підготовки бакалаврів за спеціальністю 061 
"Журналістика", освітня програма "PR-зв'язки та реклама".  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  85360  
 

Дата реєстрації авторського права  05.02.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ярошенко Денис 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 "Система керування чергою "ITBells" 
("ITBells")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  85361  
 

Дата реєстрації авторського права  05.02.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ярошенко Денис 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 "Інтерактивно-інформаційний комплекс 
"SOuaLT" ("SOuaLT")  
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  85362  
 

Дата реєстрації авторського права  05.02.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ярошенко Денис 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 "Система керування чергою "SUO" ("SUO")  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  85363  
 

Дата реєстрації авторського права  05.02.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кононенко Микола 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)  Поетичний твір "Гімн козацьких свобод"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Поетика твору є осучаснення Державного Гімну України, саме свобод, 
як найвищого щабля розкріпачення духу, творінь, безмежному 
тріумфу, інтелектуальних, моральних та фізичних зусиль, що є 
запорукою стійкого прогресу.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  85364  
 

Дата реєстрації авторського права  05.02.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бросаліна Олена Геннадіївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Складений твір "Книга Ігор Качуровський. Шлях невідомого. Проза. 
Видання друге, виправлене і доповнене. (упорядник)"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

"Шлях невідомого" - це дванадцять епізодів з життя героя - молодого 
інтелігента, який у роки Другої світової війни опинився між 
пекельними жорнами двох демонічних диктатур, сталінської і 
гітлерівської.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  85365  
 

Дата реєстрації авторського права  05.02.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Руденко Раїса Афанасіївна  
 
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)  Складений твір "Книга Микола Руденко. "Найбільше диво - життя. 
Спогади. Видання друге. (упорядник)"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Видатний український письменник, філософ, Герой України, 
розповідає про свій надзвичайно тяжкий і болісний шлях від 
правомірного комуніста, фронтового політрука, знаного радянського 
письменника, секретаря парткому київської письменницької 
організації до правдоборця, політв'язня радянських концтаборів, 
дисидента.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  85366  
 

Дата реєстрації авторського права  05.02.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Іськова Юлія Петрівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Сценарій проекту "#Riskovanno"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  85367  
 

Дата реєстрації авторського права  05.02.2019  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Пойманов Юрій Петрович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  П'єса "Все жизни Юргена и Анны"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  85368  
 

Дата реєстрації авторського права  05.02.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Фармагей Марина Вікторівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Біла Заметіль"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  85369  
 

Дата реєстрації авторського права  05.02.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Marie Miсhelle (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 "Наш мир"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  85370  
 

Дата реєстрації авторського права  05.02.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Shain Lee (псевдонім)  
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Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Under skin"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  85371  
 

Дата реєстрації авторського права  05.02.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Shain Lee (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 "Money"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  85372  
 

Дата реєстрації авторського права  05.02.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Нікітіч Максим Валерійович, Петращук Світлана Анатоліївна, Трачук 
Віктор Антонович  

 
Повне ім'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 логотипу "Хмельницький"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Логотип "Хмельницький" створений для обласного центру 
Хмельницької області міста Хмельницького.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  85373  
 

Дата реєстрації авторського права  05.02.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Чешко Лідія Михайлівна  
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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 ілюстрацією "Серія Великодніх 
Подільських листівок"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Писанка - символ нового життя, воскресіння Бога і відродження 
природи.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  85374  
 

Дата реєстрації авторського права  05.02.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Якимчук Тетяна Вікторівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір " Методичні рекомендації і контрольні 
завдання до виконання практичних (семінарських) занять з 
дисципліни "Міжнародний стратегічний менеджмент"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  85375  
 
Дата реєстрації авторського права  05.02.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Калганов Михайло Андрійович (Michael Renard)  
 
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)  Пісня "ч.а.с."   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Сучасна українська музика. Розповідає про неосяжність часу, що треба 
жити на повну та рахувати,  цінувати кожну прожиту хвилину.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  85376  
 

Дата реєстрації авторського права  05.02.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Морозова Ольга Григорівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір "Робоча програма навчальної 
дисципліни "Міжнародний консалтинг" підготовки фахівців на 
другому (магістерському) рівні вищої освіти спеціальності 073 
"Менеджмент"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  85377  
 

Дата реєстрації авторського права  05.02.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Морозова Ольга Григорівна, Дудченко Микола Андрійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір "Методичні рекомендації і контрольні 
завдання до виконання практичних знань з дисципліни "Міжнародний 
консалтинг" для студентів спеціальності 073 "Менеджмент"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  85378  
 

Дата реєстрації авторського права  05.02.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Фомішина Віра Миколаївна, Федорова Надія Євгенівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір "Робоча програма навчальної 
дисципліни "Міжнародні економічні відносини" для студентів напряму 
підготовки 6.030601 "Менеджмент"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  85379  
 

Дата реєстрації авторського права  05.02.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Новицька 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)  Літературний письмовий твір наукового характеру "Інформаційна 
безпека дитини: досвід ЄС"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Новицька Н. Б. Інформаційна безпека дитини: досвід ЄС // Малий і 
середній бізнес (право, держава, економіка) - 2017. - № 3-4. - С. 15-19. 

 
Анотація   

У статті досліджується досвід ЄС у сфері забезпечення та дотримання 
інформаційної безпеки дитини, зокрема і в Інтернет.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  85380  
 

Дата реєстрації авторського права  05.02.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Новицька 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)  Літературний письмовий твір наукового характеру "Щодо визначення 
сутності поняття "Інформаційна культура"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Новицька Н. Б. Щодо визначення сутності поняття "інформаційна 
культура" // Соціологія права - 2017. - № 1-2. - С. 54-59. 

 
Анотація   

У статті висвітлюються окремі питання щодо ролі інформаційної 
культури в формуванні моральних засад інформаційного суспільства в 
Україні.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  85381  
 

Дата реєстрації авторського права  05.02.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Новицька Наталія 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)  Літературний письмовий твір наукового характеру "Методологічні 
основи дослідження захисту суспільної моралі в інформаційній сфері"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Новицька Н. Б. Методологічні основи дослідження захисту суспільної 
моралі в інформаційній сфері // Соціологія права - 2016. - № 1-2. - С. 95-
102. 

 
Анотація   

У статті визначено найоптимальніший комплекс методів, за допомогою 
яких можна всебічно дослідити феномен захисту суспільної моралі в 
інформаційній сфері. Проаналізовано окремі загальноправові та 
спеціальні методи.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  85382  
 

Дата реєстрації авторського права  05.02.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Новицька 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)  Літературний письмовий твір наукового характеру "Свобода слова та 
право дітей на безпечний інформаційний простір"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Новицька Н. Б. Свобода слова та право дітей на безпечний 
інформаційний простір // Соціологія права - 2017. - № 3-4. - С. 73-79. 

 
Анотація   

У статті розглядається свобода слова як право громадян вільно 
поширювати інформацію та співвідноситься із правом дітей на 
безпечний інформаційних простір. В процесі дослідження автор 
доводить, що принципом свободи слова дуже часто зловживають 
представники засобів масової інформації, тим самим завдаючи 
моральної шкоди дітям.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  85383  
 

Дата реєстрації авторського права  06.02.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гайдай Павло Дмитрович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
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Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Loading Master"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Комп'ютерна програма в сфері логістики. Як віртуальний інструмент 
завантаження автонавантажувача "Loading Master" можуть 
використовувати: менеджери-логісти, водії та інші. Також додаток 
можна використовувати під час аналізу роботи логістичної компанії з 
метою оцінки ефективності використання рухомого парку.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  85384  
 
Дата реєстрації авторського права  06.02.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дрожанова Оксана Миколаївна, Надточій Ірина Ігорівна, Огорь Ганна 

Миколаївна, Ломоносов Анатолій Вадимович, Ломоносова Оксана 
Едуардівна  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Науковий твір "Культура як соціальний феномен"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Висвітлено фундаментальний зв'язок понять "суспільство" і 
"культура" в соціології, в якому виступає як зміст соціального життя 
людей, як смислоутворююча сукупність форм діяльності. 
Обґрунтовано полісемантичний характер поняття культури як 
відображення невичерпності сенсів людського буття. Сформульовані 
основні принципи діяльнісного і ціннісного підходів до розуміння 
культури. Здійснено аналіз основних форм культурного життя: 
домінуюча культура, серединна культура, субкультура, контркультура, 
маргінальна культура, елітарна культура, народна культура, масова 
культура.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  85385  
 
Дата реєстрації авторського права  06.02.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дрожанова Оксана Миколаївна, Ломоносов Анатолій Вадимович, 
Ломоносова Оксана Едуардівна, Надточій Ірина Ігорівна, Огорь Ганна 
Миколаївна  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Економіка як соціальний інститут"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Розглянуто системні риси економічних інститутів як суспільних 
структур, що забезпечують сталість господарської діяльності, 
впорядковують економічні відносини, пов'язані з виробництвом, 
обміном, розподілом і споживанням товарів і послуг, забезпечують 
дієвіть економічних механізмів господарської взаємодії в рамках 
стійких інституціональних мереж. Розкрито сутність поняття 
економічної системи як соціологічної категорії.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  85386  
 

Дата реєстрації авторського права  06.02.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дементов Євген Васильович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір учбового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний твір "Навчальний посібник "Провідні країни Західної 
Європи та Північної Америки у другій половині ХХ століття"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  85387  
 

Дата реєстрації авторського права  06.02.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дрожанова Оксана Миколаївна, Надточій Ірина Ігорівна, Огорь Ганна 
Миколаївна, Ломоносов Анатолій Вадимович, Ломоносова Оксана 
Едуардівна  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Соціальні норми як регулятори соціальної взаємодії"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Обґрунтовано важливе значення нормативності для підтримання 
життєздатності суспільства за умов соціальних інновацій. Здійснено 
аналіз ролі соціальних норм у відтворенні безперервності та 
передбачуваності соціальних відносин і механізмів соціального 
контролю, що забезпечують їх дієвість. Розкрито соціальну сутність 
девіантної поведінки та зв'язок процесів девіації зі станом 
нормативності.   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  85388  
 

Дата реєстрації авторського права  06.02.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дрожанова Оксана Миколаївна, Надточій Ірина Ігорівна, Огорь Ганна 
Миколаївна, Ломоносов Анатолій Вадимович, Ломоносова Оксана 
Едуардівна  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Соціальна структура суспільства, її елементи"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Розкрито зміст категорії соціальної структури суспільства, 
обґрунтовано її міждисциплінарний характер. Визначено сутність, 
ознаки, види та умови відтворення соціальних спільнот як елементів 
соціальної структури суспільства та самостійних суб'єктів історичної 
та соціальної дії. Здійснено аналіз соціальної групи як основної форми 
соціальної взаємодії.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  85389  
 

Дата реєстрації авторського права  06.02.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дементов Євген Васильович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір учбового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний твір "Навчально-методичний посібник 
"Постсоціалістична трансформація Польщі" для студентів факультету 
історії та права"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  85390  
 

Дата реєстрації авторського права  06.02.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дрожанова Оксана Миколаївна, Надточій Ірина Ігорівна, Огорь Ганна 
Миколаївна, Ломоносов Анатолій Вадимович, Ломоносова Оксана 
Едуардівна  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
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Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Національно-етнічна структура суспільства"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Розглянуто зв'язок національно-етнічної структури з соціокультурним 
і національно-політичним вимірами суспільного життя. Здійснено 
аналіз етнічної спільноти як вихідного елемента національно-етнічної 
структури. Розглянуто основні риси етносу. Проведено порівняльний 
аналіз підходів до розуміння сутності й природи етносу - природно-
біологічного та конструктивістського.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  85391  
 
Дата реєстрації авторського права  06.02.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Смачило Валентина Володимирівна, Ярець Марина Валеріївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Кваліметричні аспекти кадрового потенціалу на 
підприємстві"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Проведено дослідження щодо можливості використання методу радара 
для оцінювання кадрового потенціалу на підприємстві. Визначено, що 
результати оцінювання є базисом для прийняття управлінських рішень 
стосовно працівників та підприємства, в тому числі й розробки системи 
мотивації на основі кластерного методу.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  85392  
 
Дата реєстрації авторського права  06.02.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дрожанова Оксана Миколаївна, Ломоносов Анатолій Вадимович, 
Ломоносова Оксана Едуардівна, Надточій Ірина Ігорівна, Огорь Ганна 
Миколаївна  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Особистість у системі суспільних зв'язків"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Здійснено соціологічний аналіз поняття особистості як характеристики 
соціального початку життєдіяльності людини, що відображає ті 
властивості й якості, які людина реалізує в соціальних зв'язках, 
соціальних інститутах, в процесі взаємодії з іншими людьми. 
Висвітлено змістовні відмінності у співвідношенні понять "людина", 
"індивід", "індивідуальність", "особистість". Розкрито механізми 
соціальної регуляції поведінки особистості.   
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  85393  
 
Дата реєстрації авторського права  06.02.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Науменко Марія Олексіївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Стаття "Аналіз механізмів організації внутрішнього аудиту 

військових підрозділів національної гвардії України"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

В статті запропоновано аналіз механізмів організації внутрішнього 
аудиту військових підрозділів Національної гвардії України. Окрема 
увага приділяється плануванню діяльності з внутрішнього аудиту. 
Вказані основні законодавчі акти і нормативні документи здійснення 
аудиторської діяльності військових підрозділів. У дослідженні виділені 
та детально проаналізовані підконтрольні суб'єкти внутрішнього 
аудиту військових підрозділів Національної гвардії України.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  85394  
 

Дата реєстрації авторського права  06.02.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Науменко Марія Олексіївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Стаття "Вдосконалення управління якістю продукції 
високотехнологічних підприємств"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У статті розроблено механізм управління якістю продукції; 
обґрунтовано його складові елементи - принципи, функції, 
інструменти; визначено напрями управлінського впливу на якість  
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продукції. Досліджено, що управління якістю продукції включає ті 
аспекти виконання функцій управління, що визначають цілі і 
відповідальність у сфері якості. Обґрунтовано доцільність 
застосування соціальних методів управління в системі якості.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  85395  
 

Дата реєстрації авторського права  06.02.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Науменко Марія Олексіївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Стаття "Логістика як інструмент підвищення 

конкурентоспроможності підприємства"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

В статті досліджено логістику як інструмент підвищення 
конкурентоспроможності підприємства в сучасних умовах 
господарювання. Проаналізовано особливості впливу логістичних 
витрат на ефективність функціонування логістичної системи в умовах 
функціонування розвиненої економіки. Визначені та обґрунтовані 
сучасні економічні інструменти, підвищення ефективності логістичних 
процесів та отримання такого економічного ефекту як скорочення 
витрат і часу у сферах виробництва та обігу.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  85396  
 

Дата реєстрації авторського права  06.02.2019  
 
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  Твір образотворчого мистецтва, складений твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Збірка творів образотворчого мистецтва графічного дизайну 

"INDRAGO"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

До збірки творів образотворчого мистецтва графічного дизайну 
входять два твори. Перший являє собою словесне позначення 
"ІNDRAGO" сіро-сталевими буквами на білому фоні. Букви виконані 
таким чином, що кожна загострена на кінці та має невеликі рубці, 
схожі на надколи. Другий твір являє собою  словесне позначення 
жовто-помаранчевими буквами на темно-зеленому кольорі. Букви 
виконані маленькими штрихами, між якими просвічується темно-
зелений фон.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  85397  
 

Дата реєстрації авторського права  06.02.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ярецька Наталія 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 "Побудова математичної моделі динаміки 
соціальних процесів з логістичними функціями впливу (РMMDSP, 
версія 0.1.2.)" ("РMMDSP")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма призначена для побудови і дослідження моделі динаміки 
соціальних процесів з логістичними функціями впливу. Її можна 
використовувати для формуванння рекомендації щодо прогнозу 
поведінки груп із антагоністичними або кооперативними зв'зками.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  85398  
 

Дата реєстрації авторського права  06.02.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Науменко Марія Олексіївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Стаття "Референтна модель формування й використання механізму 
стратегічного управління інтегрованими  корпоративними 
структурами"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Розглянуто особливості організації управління розвитком 
інтеграційних корпоративних структур. Розроблено референтну модель 
регламентації інтеграційних процесів. Обґрунтовано рекурсивну 
взаємозалежність інтеграції й дезінтеграції в процесі розвитку 
підприємств та їх об'єднань.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  85399  
 

Дата реєстрації авторського права  06.02.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Науменко Марія Олексіївна  
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Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Стаття "Розробка моделей стратегічного управління інтегрованими 
корпоративними структурами"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

В статті розглянуто особливості організації стратегічного управління 
інтегрованими об'єднаннями суб'єктів господарювання. Запропоновано 
використання як орієнтирів стратегічного розвитку інтегрованого 
утворення максимізацію прояву інтеграційних та синергетичних 
ефектів. Розроблено агреговане представлення модельного базису 
стратегічного управління інтегрованими об'єднаннями підприємств, 
розподіленого в рамках перспектив збалансованої системи показників.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  85400  
  

Дата реєстрації авторського права  06.02.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Науменко Марія Олексіївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Стаття "Організація стратегічного управління інтегрованими 
корпоративними структурами засобами збалансованої системи 
показників"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

В статті розглянуто особливості організації стратегічного управління 
інтегрованими об'єднаннями суб'єктів господарювання. Як 
інструментарій реалізації керівних впливів обрано концепцію 
збалансованої системи показників. Запропоновано використання як 
орієнтирів стратегічного розвитку інтегрованого утворення 
максимізацію прояву інтеграційних та синергетичних ефектів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  85401  
 
Дата реєстрації авторського права  06.02.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ванденко Ольга Анатоліївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
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Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Наукова стаття "Рецепція образу Фрідріха Гельдерліна у творі П. 
Гертлінґа "Гельдерліна"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У статті аналізуються особливості сприйняття образу відомого 
німецького поета доби романтизму Фрідріха Гельдерліна сучасним 
письменником.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  85402  
 

Дата реєстрації авторського права  06.02.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ванденко 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)  Наукова стаття "Актуалізація романтичної спадщини в літературному 
процесі Німеччини ХХ століття"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У статті визначена тенденція до свідомого засвоєння та введення до 
естетичного обігу сучасності літературного доробку минулого.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  85403  
 
Дата реєстрації авторського права  06.02.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Атрошенко Ганна 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 "Сакральний лад родини в українській поезії для 
дітей"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Статтю присвячено дослідженню сакрального духу родини, родинності, 
сім'ї як невід'ємних чинників розвитку й усвідомлення себе людиною в 
українській поезії для дітей. Наголошується на визначальній умові 
родинного виховання особистості - передачі духовної спадщини,  
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формування норм поведінки на власному прикладі, на кращих 
традиціях літератури для дітей.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  85404  
 

Дата реєстрації авторського права  06.02.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Атрошенко Ганна 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 "Яка дивовижна пісня. А просто - людське життя..." - 
фольклорна парадигма творчості Ольги Фесенко"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У статті висвітлено проблему індивідуальної авторської стильової 
манери Ольги Фесенко. Досліджується складний механізм 
функціонування фольклорних одиниць у художніх текстах, 
розглядається специфіка художнього тексту та своєрідність 
індивідуально-авторського стилю Ольги Фесенко.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  85405  
 

Дата реєстрації авторського права  06.02.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Атрошенко Тетяна Юріївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Наукова стаття "Рівні сформованості соціального досвіду в учнів 
підліткового віку"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У статті розглянуто соціальний досвід як джерело врегулювання 
суспільного життя, встановлення якісно нових стосунків між людьми 
та групами.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  85406  
 

Дата реєстрації авторського права  06.02.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Куликова Людмила Анатоліївна, Харченко Тетяна Іванівна, 
Насалевич Тамара Василівна  
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Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Наукова стаття "Особливості викладання курсу "Практика перекладу 
з англійської мови"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
 

Анотація   
У статті розкрито методику навчання перекладацької діяльності, 
висвітлено проблему подолання труднощів, з якими стикаються 
студенти на початковому етапі проходження курсу практики 
перекладу.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  85407  
 

Дата реєстрації авторського права  06.02.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ванденко 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)  Наукова стаття "Концепція особистості у творі І. Древіц "Беттіна фон 
Арнім"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Метою статті є детальний аналіз концепції жіночої особистості у творі 
німецької писемності ХХ ст. Інгеборг Древіц "Беттіна фон Арнім".  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  85408  
 

Дата реєстрації авторського права  06.02.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Акулова Надія Юріївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Методичні рекомендації "Методичні рекомендації до семінарських 
занять і самостійної роботи студентів з курсу "Вступ до 
літературознавства"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Методичні рекомендації призначені для підготовки студентів-філологів 
до семінарських занять і засвоєння тем для самостійного опрацювання. 
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  85409  
 
Дата реєстрації авторського права  06.02.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Акулова Надія Юріївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Методичні рекомендації "Методичні рекомендації до семінарських 
занять і самостійної роботи студентів з курсу "Основи науково-
педагогічних досліджень"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Методичні рекомендації призначені для підготовки студентів до 
семінарських занять і засвоєння тем для самостійного опрацювання, 
сприяють більш повному й глибокому розумінню теоретичних основ, 
проблем методики та організації науково-дослідницької діяльності.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  85410  
 
Дата реєстрації авторського права  06.02.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Турська Марія Володимирівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом, складений твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчально-методичний посібник для юних піаністів-початківців 
"П'ятнадцять веселих слонів або музична подорож зі слонами для 
малят"  ("П'ятнадцять веселих слонів" )  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

"15 веселих слонів" - це навчально-методичний посібник, призначений 
для дітей, які починають навчатися грі на фортепіано у дитячій 
музичній школі. В основі посібника - 15 ігрових уроків з картинками - 
зображеннями слонів, віршиками про їх пригоди та мелодіями до цих 
віршів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  85411  
 
Дата реєстрації авторського права  06.02.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Токажевскі Міхал Ян, Токажевскі Якуб, Душинська Александра Кінга  
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Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Графічне зображення "ASSECURO"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Твір представлений зображенням слова "ASSECURO" авторським 
шрифтом на фоні широкого прямокутника з заокругленими кутами.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  85412  
 
Дата реєстрації авторського права  06.02.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дьяконов Петро Леонідович (Pit Core)  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Аудіовізуальний твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Аудіовізуальний твір "Bad-Hurry Up"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  85413  
 
Дата реєстрації авторського права  06.02.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Фінік Євгенія Олександрівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Київський національний торговельно-економічний університет 
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчально-методичне видання "Іноземна мова за професійним 
спрямуванням (англійська)". Збірник текстів та завдань для 
самостійної роботи"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Призначено для здобувачів ступеня вищої освіти "бакалавр" 
спеціальності 061 "Журналістика". 
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  85414  
 
Дата реєстрації авторського права  06.02.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Озерчук Оксана Вікторівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Київський національний торговельно-економічний університет 
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчально-методичне видання "Управління інвестиційним 
портфелем банку". Опорний конспект лекцій"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

В конспекті лекцій приділено увагу питанням, що виносяться на 
лекційні заняття кожної з шести тем, згідно з програмою та робочою 
програмою дісципліни.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  85415  
 
Дата реєстрації авторського права  06.02.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Аванесова Ірина Анатоліївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Київський національний торговельно-економічний університет 
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчально-методичне видання "INTERNATIONAL TRADE 
FINANCE". CURRICULUM AND SYLLABUS"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  85416  
 
Дата реєстрації авторського права  06.02.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сопко Валерія Василівна, Сопко Ольга Василівна, Шаповалова Алла 
Петрівна, Августова Олена 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  
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Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчально-методичне видання "Бухгалтерський облік". Опорний 
конспект лекцій"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

В логічній формі систематизовано та розкрито теоретичні засади та 
методичні прийоми ведення бухгалтерського обліку.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  85417  
 

Дата реєстрації авторського права  06.02.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Задніпровський Олександр Григорович, Ромашко Ольга Миколаївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Київський національний торговельно-економічний університет 
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчально-методичне видання "Бухгалтерський облік за видами 
економічної діяльності". Опорний конспект лекцій"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Призначено для опрацювання тем дисципліни та самостійного 
опанування змісту затвердженої програми дисципліни.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  85418  
 

Дата реєстрації авторського права  06.02.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сидоренко Віктор Анатолійович, Калита Оксана 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 "Банківська система". Опорний 
конспект лекцій"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Видання призначено для опрацювання навчальної дисципліни у 
тандемі лектор-студент та для самостійного опанування змісту 
затвердженої навчальної програми дисципліни "Банківська система".  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  85419  
 

Дата реєстрації авторського права  06.02.2019  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Северин Олександр Олександрович, Шуліка Ольга Олександрівна, 
Потаман Наталя Володимирівна  

 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця Харківський національний автомобільно-дорожній університет 
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір науково-практичного характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір науково-практичного характеру "Обґрунтування доцільності 
застосування термінальної системи доставки автозапчастин при 
міжміських перевезеннях"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

В межах ринку міжміських перевезень України з точки зору 
логістичного підходу при організації процесу доставки вантажів 
необхідно враховувати інтереси всіх учасників процесу доставки при 
досягненні мінімальних витрат на його реалізацію.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  85420  
 
Дата реєстрації авторського права  06.02.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Приходько Дар’я Олександрівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця Харківський національний автомобільно-дорожній університет 
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір науково-практичного характеру "Методичний інструментарій 
для оцінки іміджу бренда підприємства (з використанням методу 
експертних оцінок за семантичним диференціалом)"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Базується на наборі семантичних шкал, які поєднали основні критерії, 
що окреслюють імідж бренда підприємства.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  85421  
 
Дата реєстрації авторського права  06.02.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Приходько Дар’я Олександрівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця Харківський національний автомобільно-дорожній університет 
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 



Авторське право і суміжні права. Офіційний бюлетень № 52, 2019 
 

565 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір науково-практичного характеру "Методичний інструментарій 
для оцінки вкладу торговельної марки в бренд підприємства"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Базується на певних класифікаційних ознаках та шкалах оцінки, що 
надає можливість визначати інтегральний показник значущості 
бренда.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  85422  
 

Дата реєстрації авторського права  06.02.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Рудень Василь Володимирович, Тімченко Наталія Федорівна, 
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 
"Прогностичні тенденції у стані захворюваності населення України 
гострим інфарктом міокарда на період до 2030 року"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Отримані результати підтверджують значне навантаження на стан 
громадського здоров'я ймовірного зростання на період до 2030 року 
хвороб ГІМ як серед всього населення України, так і в розрізі міських 
та сільських мешканців, працездатних осіб та осіб пенсійного віку.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  85423  
 
Дата реєстрації авторського права  06.02.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Голуб Ігор Павлович, Лемешко Юрій Сергійович, Мусієнко Алла 
Олексіївна, Перевозник Олександр Петрович, Токарєва Тетяна 
Олексіївна, Черкасов Віктор Вікторович, Яковіщук Дмитро 
Дмитрович  

 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Комунальне підприємство "Головний інформаційно-обчислювальний 
центр" 

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Спеціалізоване програмне забезпечення 
"Реєстр утримувачів муніципальних карток"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Комп'ютерна програма являє собою систему управління даними, яка 
створена з використанням безкоштовних програмних засобів з 
відкритими кодами та призначена для збору, зберігання та аналізу 
даних у формі реєстру.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  85424  
 
Дата реєстрації авторського права  06.02.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лепська Наталія Володимирівна, Лепський Максим Анатолійович, 
Кудінов Ігор Олексійович  

 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Запорізький національний університет 
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Програма геополітичного дослідження "Метод GSP-
Space" ("Програма "Метод GSP-Space")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Твір призначено для виконання геополітичної інтерпретативної 
технології, спрямованої на визначення геополітичного потенціалу 
країни, результат впровадження дослідження на базі аналізу 
документів визначення стану та динаміки країни, як фактор 
геополітичного простору.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  85425  
 
Дата реєстрації авторського права  06.02.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Якимчук Тетяна Вікторівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір "Робоча програма навчальної 
дисципліни "Міжнародний стратегічний менеджмент" підготовки 
фахівців на другому (магістерському) рівні вищої освіти спеціальності 
073 "Менеджмент"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  85426  
 

Дата реєстрації авторського права  06.02.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Погорелов Артем Віталійович, Саваневич Вадим Євгенович, Хламов 
Сергій Васильович, Вавілова Ірина Борисівна  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Програма служби обробки та зберігання 
CCD-кадрів та даних їх обробки CLTService" ("CLTService")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програмне забезпечення CLTService являє собою незалежне програмне 
забезпечення у вигляді служби обробки та зберігання CCD-кадрів та 
даних їх обробки.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  85427  
 
Дата реєстрації авторського права  06.02.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Власенко Володимир Петрович, Саваневич Вадим Євгенович, Хламов 
Сергій Васильович, Брюховецький Олександр Борисович, Іващенко 
Юрій Миколайович, Погорелов Артем Віталійович  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Програма оцінки положення об'єкта на 
цифровому кадрі з профілем зображення, що не задається аналітично 
ObjPosEstimator" ("ObjPosEstimator")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програмне забезпечення "ObjPosEstimator" являє собою незалежне 
програмне забезпечення для оцінки положення об'єкта на цифровому 
кадрі з профілем зображення, що не задається аналітично.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  85428  
 

Дата реєстрації авторського права  06.02.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Власенко Володимир Петрович, Саваневич Вадим Євгенович, Хламов 
Сергій Васильович, Брюховецький Олександр Борисович, Вавілова 
Ірина Борисівна  
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Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Програма розрахунку інструментального 
блиску зірок на CCD-кадрах з нормуванням NormInstBrightStar" 
("NormInstBrightStar")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програмне забезпечення "NormInstBrightStar" являє собою незалежне 
програмне забезпечення для розрахунку інструментального блиску 
зірок на CCD-кадрах з нормуванням.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  85429  
 

Дата реєстрації авторського права  06.02.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Власенко Володимир Петрович, Саваневич Вадим Євгенович, Хламов 
Сергій Васильович, Брюховецький Олександр Борисович  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Програма узгодженої фільтрації кадрів 
телескопу, що отримані без добового ведення MatchedFilter" 
("MatchedFilter")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програмне  забезпечення "MatchedFilter" являє собою незалежне 
програмне забезпечення для узгодженої фільтрації кадрів телескопу, 
що отримані без добового ведення. Робота програми заснована на 
фільтрації кадрів в частотній області узгодженим фільтром, 
передавальна функція якого комплексно спряжена зі спектром 
зображень досліджуваних об'єктів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  85430  
 
Дата реєстрації авторського права  06.02.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Діков Євген Миколайович, Саваневич Вадим Євгенович, Хламов 
Сергій Васильович, Брюховецький Олександр Борисович, Іващенко 
Юрій Миколайович  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
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Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Програма автоматичного супроводу та 
відображення об'єктів на CCD-кадрах AutoGuidance" ("AutoGuidance")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програмне забезпечення AutoGuidance являє собою незалежне 
програмне забезпечення для автоматичного супроводу та відображення 
об'єктів на CCD-кадрах.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  85431  
 
Дата реєстрації авторського права  06.02.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Замуруйцев Олексій Вікторович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчальний посібник для історичних спеціальностей "Історія 
Стародавньої Греції та Риму"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Історія Стародавньої Греції та Риму. Навчальний 
посібник для історичних спеціальностей / упорядник Замуруйцев О. В. / 
- Мелітополь, 2016. - 221 с. 

 
Анотація   

У навчальному посібнику вміщено програму курсу "Історія 
Стародавньої Греції та Риму", лекційні заняття, перелік типових 
запитань для підготовки до іспитів, рекомендовану літературу.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  85432  
 

Дата реєстрації авторського права  06.02.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Замуруйцев Олексій Вікторович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір учбового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Методичні рекомендації до семінарських занять з курсу "Археологія"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Замуруйцев О. В. Методичні рекомендації до 
семінарських занять з курсу "Археологія" / Уклад.: О. В. Замуруйцев. - 
Мелітополь: МДПУ ім. Б. Хмельницького, 2013. - 24 с. 

 
Анотація   

У методичних рекомендаціях викладено зміст семінарських занять 
курсу, перелік ключових понять, контрольні питання до самостійної  
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роботи, словник основних термінів, список рекомендованої літератури. 
Методичні вказівки запропоновані для використання студентами ВЗН, 
спеціальність "історія".  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  85433  
 

Дата реєстрації авторського права  06.02.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шкода Наталія 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)  Методичні рекомендації до семінарських занять з курсу "Історія 
культури зарубіжних країн"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Шкода Н. А. Методичні рекомендації до семінарських 
занять з курсу "Історія культури зарубіжних країн" / уклад.: Н. А. 
Шкода - Мелітополь: МДПУ ім. Богдана Хмельницького, 2018. - 28 с. 

 
Анотація   

Методичні рекомендації містять тематику семінарських занять, 
методичні поради  щодо підготовки до них, теми рефератів, питання та 
завдання для контролю й самоконтролю.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  85434  
 
Дата реєстрації авторського права  06.02.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шкода Наталія 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)  Методичні рекомендації до семінарських занять з курсу "Історія 

українського мистецтва"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Шкода Н. А. Методичні рекомендації до семінарських 

занять з курсу "Історія українського мистецтва" // уклад.: Н. А. 
Шкода. - Мелітополь: МДПУ ім. Богдана Хмельницького, 2018. - 25 с. 

 
Анотація   

Методичні рекомендації містять тематику семінарських занять, 
методичні поради  щодо підготовки до них, теми рефератів, питання та 
завдання для контролю й самоконтролю.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  85435  
 

Дата реєстрації авторського права  06.02.2019  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Крилов Микола Володимирович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Наукова монографія "Очерки по истории города Мелитополя 1814-
1917 гг."   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Николай Крилов. Очерки по истории города 

Мелитополя 1814-1917 гг. - Запорожье: РА "Тандем-У", 2013. - 344 с. 
 
Анотація   

Монографія присвячена історії міста Мелітополя в період 1914-1917 
років. Розглядаються всі аспекти розвитку міста - економіка, культура, 
особливості побуту. Особлива увага приділяється національному 
аспекту населення міста.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  85436  
 
Дата реєстрації авторського права  06.02.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Крилова Алла Миколаївна, Шкода Наталія Анатоліївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчально-методичний посібник "Джерелознавство історії України 
(курс лекцій)"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Джерелознавство історії України (курс лекцій) : 

навчально-методичний посібник / А. М. Крилова, Н. А. Шкода. - 
Мелітополь: ФОП Однорог Т. В., 2018. - 113 с. 

 
Анотація   

Посібник вміщує курс лекцій з дисципліни "Джерелознавство історії 
України". Розкриваються всі основні види письмових джерел 
української історії.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  85437  
 

Дата реєстрації авторського права  06.02.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Казарян Едмон Манвелович, Зайшлюк Василь Миколайович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
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Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Музичний твір з текстом "Танцуй братишка"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  85438  
 

Дата реєстрації авторського права  06.02.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Стройко Тетяна Володимирівна, Кваша Олена Семенівна, Парнак 

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)  Навчальний посібник "Економіка підприємств"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Економіка підприємств: Навчальний посібник / Т. В. 
Стройко, О. С. Кваша, С. Ю. Парнак - Миколаїв : ФОП Швець В. М., 
2017. - 436 с.  

 
Анотація   

Розглянуто основні аспекти теорії та практики функціонування 
підприємств в сучасних умовах, висвітлюються питання створення 
підприємств, їхні організаційно-правові форми, економічні та юридичні 
аспекти функціонування і ліквідації підприємств.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  85439  
 

Дата реєстрації авторського права  06.02.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Богославська Аліна Вікторівна, Кваша Олена Семенівна  
 
Повне ім'я або 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 "Регіональна економіка"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Регіональна економіка : навчальний посібник / А. В. 
Богославська, О. С. Кваша. - Миколаїв : Видавець Ємельянова Т. В., 
2018. - 420 с. 

 
Анотація   

Розглянуто актуальні питання регіональної економіки, які складають 
основу регулювання економічного, екологічного, соціального і 
природно-ресурсного  розвитку регіонів стосовно умов ринкової 
системи господарювання. Посібник складається з 3-х розділів.   
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  85440  
 

Дата реєстрації авторського права  06.02.2019  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Олесь Осадчий (псевдонім)  
 

Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 

Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір (дитяча література)  
 

Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Казка "Пригоди Дубця та його друзів"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
 

Анотація   
Головний герой Дубець мріє про подорожі. Одного разу він разом зі 
своїми друзями рятують лісову фею від злого чаклуна. У знак подяки 
фея виконує бажання її рятівників і перетворює Дубця у молодого 
українського хлопця. Тепер на головного героя та його друзів чекають 
чарівні пригоди, які доводять їх вірну дружбу та те, що мрії 
збуваються.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  85441  
 

Дата реєстрації авторського права  06.02.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Петровська 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 "PLEROMA (Сценарий 

полнометражного художественного фильма по книге О. Микитенко 
"SOLO OM")"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  85442  
 

Дата реєстрації авторського права  06.02.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ковтуненко Віктор Олексійович  
 
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 "Схематичний Малюнок Моделі EconomXL 
"Економіка Бізнесу в 5 Цифрах"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Твір "Схематичний Малюнок Моделі EconomXL "Економіка Бізнесу в 
5 Цифрах" допомагає людині, що вивчає економіку підприємства,  
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фінансовий менеджмент, структуру формування собівартості та 
прибутку, як в існуючому, так і в плановому, до створення, бізнесі, 
швидко сформувати розуміння даних предметів та формувати стійкий 
образ мислення в сфері економіки підприємств в 5 (п'яти) цифрах і 
віповідну картинку в свідомості людини.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  85443  
 
Дата реєстрації авторського права  06.02.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мартинюк Світлана Євгенівна  
 
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)  Літературний письмовий твір "Велика книга маленьких пригод 
єнотика Джо"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Літературний письмовий твір "Велика книга маленьких пригод 
єнотика Джо" - це історія мандрів єнота Джо, який працював 
листоношею і мав таємну мрію побачити світ. І доля дала йому таку 
нагоду: єнотик натрапив на таємничий лист без адреси. Тож поштарик 
вирушає на пошуки того, хто написав те послання.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  85444  
  
Дата реєстрації авторського права  06.02.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Зьомко Михайло Анатолійович  
 
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 "Металева перегородка"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Меблевий виріб, що розробляється - декоративна перегородка, яка 
виготовлена з металу, ДСП та металевої решітки, на яку можна 
поставити безліч декоративних елементів, таких як книги чи вази або 
ж іграшки. Вона слугуватиме перекриттям між столами в закладі 
громадського харчування.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  85445  
 
Дата реєстрації авторського права  06.02.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Метеленко Наталя Георгіївна, Сіліна Ірина Вадимівна, Шапуров 
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 "Концептуальна модель та контрольні індикатори 
оцінювання рівня фінансової безпеки в системі економічної безпеки 
промислового підприємства"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Досліджено теоретичні та науково-методичні засади формування 
системи економічної безпеки підприємства.   
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  85446  
 
Дата реєстрації авторського права  06.02.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гапотій Віктор Дмитрович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Наукова робота "Автореферат дисертації на здобуття наукового 
ступеня кандидата юридичних наук "Теоретичні і практичні аспекти 
суверенітету народу, нації та держави"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

В авторефераті в стислому вигляді зазначено проблематику 
дослідження природи державного суверенітету, сформульовані 
завдання дисертаційного дослідження, узагальнено основні наукові 
підходи до розкриття сутності суверенітету держави, народу, нації.   
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  85447  
 
Дата реєстрації авторського права  06.02.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Абазі Ванесса  
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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 "Не кажи мені"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  85448  
 

Дата реєстрації авторського права  06.02.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Абазі Ванесса  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Дитина"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  85449  
 

Дата реєстрації авторського права  06.02.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Абазі Ванесса  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Серцебиття"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  85450  
 

Дата реєстрації авторського права  06.02.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Семикоз Олена Вікторівна, Пустовгар Світлана Анатоліївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
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Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Методичний підхід до моделювання зміни валютного 
курсу під впливом макроекономічних чинників"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Методичний підхід спрямований на виділення факторів, що впливають 
на валютний курс, та оцінку їх впливу; побудову моделі залежності 
валютного курсу від макроекономічних факторів та на її основі - 
формування основних напрямків державного валютного регулювання 
для стабілізації національної валюти та розвитку економіки.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  85451  
 
Дата реєстрації авторського права  06.02.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Санін Сергій Сергійович, Колупаєва Іріна Володимирівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Методичні положення оцінки чинників, які 
впливають на міграційні процеси"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Методичні положення спрямовані на виявлення та оцінку чинників, 
які впливають на міграційні процеси. Реалізація роботи передбачає 
формування та ранжування груп чинників впливу на міграційні 
процеси; оцінку сили впливу економічних чинників, які є 
домінантними при формуванні міграційних процесів; формування 
напрямків удосконалення міграційної політики держави.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  85452  
 
Дата реєстрації авторського права  06.02.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Череватюк Вікторія Богданівна, Безпальча 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 "Громадянське суспільство в Україні: етапи формування та 
нові громадські ініціативи"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Череватюк В. Б., Безпальча О. О. Громадянське 
суспільство в Україні: етапи формування та нові громадські ініціативи 
// Юридичний вісник. - 2015. - № 4 (37). - С. 48-53. 

 
Анотація   

Проаналізовано процес формування громадянського суспільства в 
Україні та основні перешкоди на шляху становлення громадянських 
інститутів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  85453  
 

Дата реєстрації авторського права  06.02.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Череватюк Вікторія Богданівна, Зуєва 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 "Проблеми правового регулювання  АЗП Канади та України"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Зуєва В. О., Череватюк В. Б. Проблеми правового 
регулювання  АЗП Канади та України // Юридичний вісник. - 2017. - № 
2 (43). - С. 19-24. 

 
Анотація   

Здійснено порівняльний аналіз правового регулювання авіації 
загального призначення двох країн: України та Канади.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  85454  
 

Дата реєстрації авторського права  06.02.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Пильгун 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)  Стаття "Історичний аспект формування американської правової 
системи"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Пильгун Н. В. Історичний аспект формування 
американської правової системи // Юридичний вісник. - 2018. - № 2 
(47). - С. 62-69 

 
Анотація   

Розглянуто історичний аспект формування американської правової 
системи, функціонування американського загального права та його 
джерела.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  85455  
 

Дата реєстрації авторського права  06.02.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Пильгун Наталія Василівна, Спірін Володимир Геннадійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Стаття "Problems of the implementation of the rights of refugees and 
resettles on the territory of Ukraine"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Pilgun N. V., Spirin V. G. Problems of the implementation 
of the rights of refugees and resettles on the territory of Ukraine // 
Юридичний вісник. - 2016. - № 3 (40). - С. 48-54. 

 
Анотація   

У статті визначаються проблеми реалізації прав біженців та 
переселенців на території України.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  85456  
 

Дата реєстрації авторського права  06.02.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Пильгун Наталія Василівна, Хомченко 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 "Особливості механізму держави в Україні"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Пильгун Н. В., Хомченко О. В. Особливості механізму 
держави в Україні // Журнал східноєвропейського права. - 2016. - № 24. 
- С. 62-67. 

 
Анотація   

У статті визначаються проблеми реалізації прав біженців та 
переселенців на території України.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  85457  
 

Дата реєстрації авторського права  06.02.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Пильгун Наталія Василівна, Бузун Ольга Олегівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
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Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Стаття "Сутність та особливості громадянства в Україні"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Пильгун Н. В., Бузун О. О. Сутність та особливості 

громадянства в Україні // Юридичний вісник. - 2016. - № 1 (38). - С. 47-
52. 

 
Анотація   

У статті визначаються форми громадянства, його сутність та 
особливості в Україні.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  85458  
 
Дата реєстрації авторського права  06.02.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Пильгун Наталія Василівна, Бурбеза Владислава 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 "Поняття "механізм держави" в сучасній юридичній думці"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Пильгун Н. В., Бурбеза В. В. Поняття "механізм 

держави" в сучасній юридичній думці // Юридичний вісник. - 2017. - № 
2 (43). - С. 46-51. 

 
Анотація   

У статті наведено різні теоретико-методологічні підходи до визначення 
поняття "механізм держави".  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  85459  
 
Дата реєстрації авторського права  06.02.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бородін Іван Лук'янович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Стаття "Державне управління в ґенезі державної влади"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Бородін І. Л. Державне управління в ґенезі державної 
влади // Юридичний вісник. - 2016. - № 2 (39). - С. 36-41. 

 
Анотація   

Стаття присвячена проблемам визначення державного управління у 
політичній структурі держави.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  85460  
 
Дата реєстрації авторського права  06.02.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бородін Іван Лук'янович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Стаття "Людинорозуміння - філософсько-правовий вимір"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Бородін І. Л. Людинорозуміння - філософсько-

правовий вимір // Юридичний вісник. - 2017. - № 3 (44) . - С. 29-34. 
 
Анотація   

Людинорозуміння на основі високих стандартів цивілізованого 
суспільства можливе у разі гідного ставлення до особи, посилення 
охорони прав та свобод людини, різних форм власності та інших 
пріоритетів правового, демократичного суспільства, визначених 
Конституцією України.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  85461  
 
Дата реєстрації авторського права  06.02.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бородін Іван Лук'янович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Стаття "Правова держава - філософсько-правовий вимір"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Бородін І. Л. Правова держава - філософсько-

правовий вимір // Юридичний вісник. - 2018. - № 3 (48). - С. 36-44. 
 
Анотація   

Автором проведено системний, послідовний аналіз напрацювань 
філософсько-правової думки щодо проблем, природного права, 
суспільного договору, громадянського суспільства, принципів поділу 
влад - основоположних ідей, пов'язаних з визначенням правової 
держави.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  85462  
 
Дата реєстрації авторського права  06.02.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Туз Анна Олегівна  
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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)  Книжка-розмальовка "Happy Doodle House"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Книжка-розмальовка з екзотичними дудл пейзажами, на яких 
намальовані щасливі хатки, біля яких розташовані тварини, рослини 
та предмети.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  85463  
 

Дата реєстрації авторського права  06.02.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Левченко Ольга Петрівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Облік в галузях. Конспект лекцій"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Конспект лекцій дає можливість забезпечити отримання теоретичних 
знань з дисципліни "Облік в галузях".  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  85464  
 

Дата реєстрації авторського права  06.02.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Левченко Ольга Петрівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Облік в галузях. Методичні рекомендації до 
практичних занять"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Методичні рекомендації містять вправи, розрахункові і тестові 
завдання, теоретичні питання для обговорення, за допомогою яких 
закріплюється теоретичний матеріал і набуваються практичні вміння.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  85465  
 
Дата реєстрації авторського права  06.02.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Носкіна Наталя Михайлівна, Угніч Григорій Анатолійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Письмовий твір "Навчальна програма фахової підготовки 
працівників у сфері оздоровлення  та відпочинку "Зоряне літо" 
("Навчальна програма "Зоряне літо")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма направлена на встановлення єдиної змістовної підготовки 
організаторів дитячого дозвілля.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  85466  
 
Дата реєстрації авторського права  06.02.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Носкіна Наталя Михайлівна, Угніч Григорій Анатолійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Письмовий твір "Програма організації оздоровлення та відпочинку 
дітей з особливими потребами в умовах позаміських закладів 
оздоровлення та відпочинку"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма спрямована на змістовну організацію оздоровлення та 
відпочинку дітей з особливими потребами.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  85467  
 

Дата реєстрації авторського права  06.02.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  DimSun (псевдонім)  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
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Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Не жаль"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  85468  
 
Дата реєстрації авторського права  06.02.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  DimSun (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 "Есть мечта"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  85469  
 

Дата реєстрації авторського права  06.02.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  DimSun (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 "Везучий"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  85470  
 

Дата реєстрації авторського права  06.02.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  DimSun (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 "Огонь наших глаз"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  85471  
 
Дата реєстрації авторського права  06.02.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  DimSun (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 "Почувствуй ритм"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  85472  
 
Дата реєстрації авторського права  06.02.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  DimSun (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 "Сколько надо еще"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  85473  
 
Дата реєстрації авторського права  06.02.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  DimSun (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 "Ты нашла меня"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  85474  
 
Дата реєстрації авторського права  06.02.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  DimSun (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 "Чувствую себя"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  85475  
 

Дата реєстрації авторського права  06.02.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  DimSun (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 "Я не твой герой"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  85476  
 
Дата реєстрації авторського права  06.02.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  DimSun (псевдонім)  
 
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)  Кліп "What's your color"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  85477  
 
Дата реєстрації авторського права  06.02.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  DimSun (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 "You make me hurt"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  85478  
 
Дата реєстрації авторського права  06.02.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  DimSun (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 "You gotta dance"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  85479  
 
Дата реєстрації авторського права  06.02.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  DimSun (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 "Take away my pain"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  85480  
 

Дата реєстрації авторського права  06.02.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  DimSun (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 "What's your color"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  85481  
 

Дата реєстрації авторського права  06.02.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  DimSun (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 can feel your soul tonight"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  85482  
 

Дата реєстрації авторського права  06.02.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Скляренко Юрій Іванович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Інститут сільського господарства північного сходу 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)  Науковий твір "Аналіз генетичної структури корів"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Твір характеризує розробку алгоритмів застосування нових 
генеалогічних груп сільськогосподарських тварин з отриманням 
ефекту гетерозису та показниками технологічної адаптивності, що  
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властиві представникам місцевих порід, для збереження порід з 
обмеженим генофондом, їх конкурентоспроможність в умовах 
сучасного ринку, сучасні селекційні і молекулярно-генетичні підходи, 
спрямовані на створення оптимальної структури кожної породи.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  85483  
 

Дата реєстрації авторського права  06.02.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Скляренко Юрій Іванович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Інститут сільського господарства північного сходу 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)  Науковий твір "Аналіз показників захисних функцій у корів молочних 
порід та їх зв'язок з молочною продуктивністю"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Твір характеризує міжпородну диференціацію за показниками 
природної резистентності корів української бурої молочної породи та 
сумського внутрішньопородного типу української чорно-рябої 
молочної породи. Встановлений алгоритм впливу окремих показників, 
котрі характеризують природну резистентність української бурої 
молочної породи на показники молочної продуктивності.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  85484  
 

Дата реєстрації авторського права  07.02.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Рогань Костянтин 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)  Поетична збірка "Шквал натуры"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Жанр віршів - патріотичний, ліричний, пафосний, філософський, 
написані для музичних творів в стилі реп.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  85485  
 

Дата реєстрації авторського права  07.02.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Вишняков Василь Олександрович  
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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 художнього фільму "Зажигалка"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Історія дівчини Каріни, у котрої на очах у 90-ті роки вбивають батька-
злодія.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  85486  
 

Дата реєстрації авторського права  07.02.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Новик Анатолій Матвійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір науково-технічного характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Письмовий твір технічного характеру "Електронна платформа-
маркетплейс з постійним моніторингом стану здоров'я людини"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Електронна платформа-маркетплейс з постійним моніторингом стану 
здоров'я та повним спектром медичних консультаційних послуг і 
обслуговування клієнтів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  85487  
 

Дата реєстрації авторського права  07.02.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Завальнюк Сніжана Олегівна  
 
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)  Опис з ілюстраціями "Обладнання для реабілітації рухових функцій 
кисті руки людини"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Представлено опис та ілюстрації (графічні зображення) різного 
обладнання оригінального дизайну, яке призначено для реабілітації 
рухових функцій кисті руки людини.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  85488  
 

Дата реєстрації авторського права  07.02.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Смітюх Григорій Євдокимович  
 
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 "Інноваційна освітня технологія"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Науково-практичний твір "Інноваційна освітня технологія". Суть 
нової інноваційної освітньої технології полягає у активізації сенсорного 
розвитку дитини, органів її чуття, комунікативних навичок у різних 
вікових періодах, що важливо для її успішного навчання протягом 
усього життя.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  85489  
 

Дата реєстрації авторського права  07.02.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Владомир Кукка (псевдонім)  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір художнього характеру "Червона 
кулька"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Нетипова детективно-філософська історія, яка має лише детективний 
фон і насправді розповідає про переживання та думки молоді, про 
реалії та боротьбу із шаблонністю.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  85490  
 
Дата реєстрації авторського права  07.02.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Родіонова Катерина Олександрівна, Палій Анатолій Павлович  
 
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 "Сучасні методи консервування м'яса та 
м'ясопродуктів: переваги та недоліки"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Розглянуто основні методи консервування м'яса та м'ясопродуктів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  85491  
 
Дата реєстрації авторського права  07.02.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ярецька Наталія Олександрівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Розрахунок контактних характеристик 
осесиметричної задачі про тиск попередньо напруженого кільцевого 
штампа на півпростір з початковими напруженнями (випадок рівних 
коренів)" (RK_PAPSRS)  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма обчислює контактні характеристики напружено-
деформованого стану для кільцевого штампа з початковими 
напруженнями та попередньо напруженого півпростору без врахування 
сил тертя для випадку рівних коренів визначального рівняння.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  85492  
 

Дата реєстрації авторського права  07.02.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Рябченко Олена Петрівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Наукова доповідь "Концептуальні проблеми застосування 
диспозитивного методу публічно-правового регулювання відносин у 
сфері економіки"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Наукова доповідь присвячена теоретико-правовому аналізу проблеми 
застосування диспозитивного методу публічно-правового регулювання 
відносин у сфері економіки.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  85493  
 
Дата реєстрації авторського права  07.02.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Тресеїна Наталія Олександрівна (Skarlett, Скарлет)  
 
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)  Практичний посібник "Тест - три подтипа жирной кожи лица"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  85494  
 

Дата реєстрації авторського права  07.02.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Афанасьєва Людмила Василівна, Букрєєва Ірина Вікторівна, 
Глинська Людмила Федорівна, Глебова Наталя Іванівна, Орлов 
Андрій Володимирович, Сальніков Сергій Зореславович, Єфименко 
Інна Сергіївна, Павленко Олександр Михайлович, Леонтьєва Ольга 
Олександрівна, Звєрєва Ольга Анатоліївна  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Стратегічна дорожня карта щодо впровадження 
політики "Місто, що навчається"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Видання містить аналітичну інформацію про досвід впровадження в 
місті Мелітополі Запорізької області проекту "Картування громад як 
інструмент для впровадження політики "місто, що навчається", який є 
складовою частиною всеукраїнського проекту "Містки громадської 
активності" та реалізується за підтримки Європейського Союзу.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  85495  
 

Дата реєстрації авторського права  07.02.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Вишняков Василь Олександрович  
 
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 художнього фільму "Ситком "Мужики не танцуют"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Отримавши контузію на бойових навчаннях, генерал армії України, 
який був сім'янином і відмінним батьком, несподівано стає нестерпним 
кар'єристом і деспотом, перетягуючи армійський побут у сімейні 
стосунки.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  85496  
 
Дата реєстрації авторського права  07.02.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Яцина Вікторія Валентинівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Наукова стаття "Економічна сутність трансакційних витрат 
виробничої діяльності"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Яцина В. В. Економічна сутність трансакційних 

витрат виробничої діяльності // Вісник національного технічного 
університету "XIII". - 2014. - № 64. - С. 77-82. 

 
Анотація   

В статті розглянуто сутність та природу виникнення трансакційних 
витрат.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  85497  
 
Дата реєстрації авторського права  07.02.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Яцина Вікторія Валентинівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Наукова стаття "Методика визначення рівню специфічності 
промислової продукції виробничого підприємства"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Яцина В. В. Методика визначення рівню 
специфічності промислової продукції виробничого підприємства //  
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                                                            Вісник національного технічного університету "XIII". - 2015. - № 59. - 
С. 258-162. 

 
Анотація   

В статті обґрунтовано необхідність аналізу складу промислової 
продукції виробничих підприємств за рівнем специфічності.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  85498  
 
Дата реєстрації авторського права  07.02.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Резніченко Олексій Георгійович  
 
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)  Твір науково-технічний з ілюстраціями "Ваги Роберваля учнівські"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Опис з використання "Ваги Робеваля учнівські".   
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  85499  
 

Дата реєстрації авторського права  07.02.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Резніченко Олексій Георгійович  
 
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)  Твір науково-технічного характеру з ілюстраціями "Ваги важільні 
учнівські"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Опис з використанням "Ваги важільні учнівські". Розширений 
конструктор "Терези з набором важків" - це учнівський набір 
зважування об'ємних тіл, вагу яких потрібно виміряти, поклавши тіло 
в будь-яке місце шальки терезів, що ніяк не впливає на точність 
вимірювань.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  85500  
 

Дата реєстрації авторського права  07.02.2019  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Резніченко Олексій Георгійович  
 
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)  Твір науково-технічного характеру з ілюстраціями "Абакус 
учнівський"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

На абакусі навчають швидко виконувати арифметичні дії над числами, 
поступово переходячи від фізичного переміщення кісточок до 
ментального рахунку (візуалізації кісточок).  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  85501  
 
Дата реєстрації авторського права  07.02.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Резніченко Олексій Георгійович  
 
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)  Твір науково технічного характеру з ілюстраціями "Робот G-BOT"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Набір ілюстрацій до конструктора "Робот G-BOT" призначено для 
складання моделі "Робот G-BOT" і може бути використано учнями, 
вчителями, викладачами та бажаючими.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  85502  
 
Дата реєстрації авторського права  07.02.2019  
 
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 наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір навчального характеру "Методика застосування методу 
"Зернятко"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Методика містить загальні положення авторського методу "Зернятко" 
(тобто його мета, умови, переваги, правила та недоліки застосування) 
та алгоритм його реалізації під час психокорекційних заходів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  85503  
 

Дата реєстрації авторського права  07.02.2019  
 
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)  Твір навчального характеру "Методика застосування методу 
"Побудуй дім"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Методика містить загальні положення авторського методу "Побудуй 
дім" та алгоритм його реалізації під час практичного заняття зі  
студентами, що вивчають навчальну дисципліну "Конфліктологія", а 
також під час психічного консультування сімейних пар.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  85504  
 

Дата реєстрації авторського права  07.02.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Барановська Марія 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 "Сон"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Ця пісня дійсно сон, справжнісінський сон. Спочатку сниться як я лечу 
на літаку.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  85505  
 

Дата реєстрації авторського права  07.02.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Барановська Марія Олександрівна  
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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 "Imaginary world" ("Вигаданий світ")  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Ця пісня з глибоким філософським змістом. Розповідається про світ, в 
якому ми живемо.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  85506  
 

Дата реєстрації авторського права  07.02.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Чабан Наталя Іванівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчальний посібник "Збірник фахових текстів із завданнями з 
дисципліни "Українська мова (за професійним спрямуванням)": 
методичне забезпечення контролю навчальних досягнень студентів 
історико-юридичного факультету"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Збірник фахових текстів розроблено відповідно до робочої програми 
дисципліни "Українська мова (за професійним спрямуванням)" для 
студентів денної і заочної форм навчання історичних спеціальностей. 
Метою збірника фахових текстів є вироблення у студентів практичних 
умінь і навичок роботи з фаховими текстами всіх субстилів наукового 
стилю - власне наукового, науково-навчального, науково-популярного. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  85507  
 

Дата реєстрації авторського права  07.02.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Чабан Наталя Іванівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчальний посібник "Збірник фахових текстів із завданнями з 
дисципліни "Українська мова (за професійним спрямуванням)": 
методичне забезпечення контролю навчальних досягнень студентів 
факультету культури і мистецтв"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Збірник фахових текстів розроблено відповідно до робочої програми 
дисципліни "Українська мова (за професійним спрямуванням)" для 
студентів 2-3 курсів денної форми навчання спеціальностей 6.020101 
Культурологія. Спеціалізація: практична психологія, художня 
культура, режисура шкільних театрів; 6.02020501 Образотворче 
мистецтво*. Спеціалізація художня культура, декоративне мистецтво; 
художня культура, комп'ютерний дизайн; 6.02020201 Хореографія*. 
Спеціалізація: художня культура, народно-сценічна хореографія; 
художня культура, сучасна хореографія; 6.02020401 Музичне 
мистецтво*. Спеціалізація: художня культура, вокально-хорове 
мистецтво; художня культура, художня культура, інструментально-
виконавська майстерність. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  85508  
 

Дата реєстрації авторського права  07.02.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Чабан Наталя Іванівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчальний посібник "Збірник фахових текстів із завданнями з 
дисципліни "Українська мова (за професійним спрямуванням)": 
методичне забезпечення контролю навчальних досягнень студентів 
юридичного факультету"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Збірник фахових текстів розроблено відповідно до робочої програми 
дисципліни "Українська мова (за професійним спрямуванням)" для 
студентів денної і заочної форм навчання юридичних спеціальностей. 
Метою збірника фахових текстів є вироблення у студентів практичних 
умінь і навичок роботи з фаховими текстами всіх субстилів наукового 
стилю - власне наукового, науково-навчального, науково-популярного. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  85509  
 
Дата реєстрації авторського права  07.02.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шарай Світлана Михайлівна, Дехтяренко Дарина Олександрівна, 
Ященко Валентин Миколайович  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір науково-технічного характеру  
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Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Стаття "Впровадження принципів логістики в організацію 
транспортного обслуговування міжнародних перевезень вантажів"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Шарай С. М., Дехтяренко Д. О., Ященко В. М. 
Впровадження принципів логістики в організацію транспортного 
обслуговування міжнародних перевезень вантажів // Автошляховик 
України. - 2017. - № 1-2. - С. 51-54. 

 
Анотація   

У статті розглянуто та описано проблеми, що стримують розвиток 
міжнародних автомобільних перевезень. Досліджено динаміку 
зовнішньоекономічних вантажопотоків за 2010-2014 рр.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  85510  
 

Дата реєстрації авторського права  07.02.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ященко Микола 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)  Книга "Проектування підприємств автомобільного сервісу"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Ященко М. М. Проектування підприємств 
автомобільного сервісу : - К. : НТУ, 2004. - 172 с. 

 
Анотація   

У посібнику наведено загальні дані про об'єкт, систему та мережу 
технічного обслуговування автомобілів в Україні та за кордоном. 
Розглянуто існуючий порядок проектування підприємств автосервісу 
та особливості технологічного розрахунку станцій технічного 
обслуговування автомобілів, автозаправних станцій, автовокзалів, 
мотелів та місць зберігання автомобілів, а також методи оцінки якості 
проектних рішень.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  85511  
 
Дата реєстрації авторського права  07.02.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Новікова Алла Михайлівна, Ковальчук Наталія Михайлівна, Леонов 
Микола Анатолійович, Ященко Тетяна Михайлівна  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір науково-технічного характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Стаття "Фінансування громадських послуг з перевезення пасажирів - 
рівняння на європейський рівень якості"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Новікова А. М., Ященко Т. М., Ковальчук Н. М., 
Леонов М. А. Фінансування громадських послуг з перевезення 
пасажирів - рівняння на європейський рівень якості // Автошляховик 
України. - 2018. - № 2. - С 2-6. 

 
Анотація   

Розглянуто транспортну політику ЄС стосовно фінансового 
забезпечення громадських пасажирських перевезень. Досліджено 
норми Регламенту ЄС 1270/2007 Європейського Парламенту та Ради 
від 23 жовтня 2007 року про громадські послуги з перевезення 
пасажирів залізницею і автомобільними шляхами, що скасовує 
Регламент (ЄЕС) № 1191/69 і (ЄЕС) № 1107/70 Ради, які мають бути 
протягом 8 років впроваджені в Україні.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  85512  
 
Дата реєстрації авторського права  07.02.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бєлоусова Ольга Юріївна, Бекетова Галина Володимирівна, 
Бабаджанян Олена Миколаївна, Волошина Лідія Георгіївна, Павленко 
Наталія Володимирівна, Солодовниченко Ірина Григорівна, Шутова 
Олена Валентинівна, Ганзій Олена Богданівна, Савицька Катерина 
Володимирівна, Каафарані Аббас Махмуд, Горячева Ірина Павлівна, 
Солдатова Оксана Володимирівна, Алексєєнко Наталія Василівна, 
Гнатенко Тетяна Миколаївна, Нехаєнко Марія 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 "Типовий навчальний план та програма 
передатестаційного циклу зі спеціальності "Дитяча гастроентерологія"  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У творі представлений весь обсяг теоретичних знань і практичних 
навичок, необхідних лікарю - дитячому гастроентерологу - для 
проведення самостійної лікувальної роботи. Це 9 курсів програми з 
харчування, анатомо-фізіологічних особливостей органів травлення, 
методів їх дослідження, функціональних і органічних захворювань.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  85513  
 
Дата реєстрації авторського права  07.02.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бєлоусова Ольга Юріївна, Бекетова Галина Володимирівна, 
Бабаджанян Олена Миколаївна, Волошина Лідія Георгіївна, Павленко 
Наталія Володимирівна, Солодовніченко Ірина Григорівна, Шутова 
Олена Валентинівна, Ганзій Олена Богданівна, Савицька Катерина 
Володимирівна, Каафарані Аббас Махмуд, Горячева Ірина Павлівна, 
Солдатова Оксана Володимирівна, Алексєєнко Наталія Василівна, 
Гнатенко Тетяна Миколаївна, Нехаєнко Марія 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)  Науковий твір "Типовий навчальний план та програма циклу 
спеціалізації зі спеціальності "Дитяча гастроентерологія"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Твір призначений для підготовки лікарів-спеціалістів і є нормативним 
документом, в якому визначається зміст навчання, встановлюються 
вимоги до обсягу та рівня професійної підготовки фахівця.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  85514  
 

Дата реєстрації авторського права  07.02.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бекетова Галина Володимирівна, Алексєєнко Наталія Василівна, 
Горячева Ірина Павлівна, Солдатова Оксана Володимирівна, Нехаєнко 
Марія 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 "Навчальний план та програма циклу стажування за 
фахом "Дитяча гастроентерологія"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Твір розроблений для визначення теоретичної та практичної 
підготовки лікаря - дитячого гастроентеролога - та поглиблення 
професійних знань та умінь, ознайомлення з основними досягненнями 
у галузі дитячої гастроентерології.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  85515  
 
Дата реєстрації авторського права  07.02.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бєлоусова Ольга Юріївна, Бекетова Галина Володимирівна, 
Алексєєнко Наталія Василівна, Бабаджанян Олена Миколаївна, 
Волошин Костянтин Вікторович, Волошина Лідія Георгіївна, Ганзій 
Олена Богданівна, Горячева Ірина Павлівна, Каафарані Аббас Махмуд, 
Нехаєнко Марія Іванівна, Павленко Наталія Володимирівна, Савицька 
Катерина Володимирівна, Солдатова Оксана Володимирівна, 
Солодовніченко Ірина Григорівна, Шутова Олена Валентинівна  

 
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 "Збірник питань та тестових завдань для 

комп'ютерного контролю за спеціальністю "Гастроентерологія 
дитяча"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У збірнику надано 1488 питань з основних розділів дитячої 
гастроентерології - харчування здорової та хворої дитини, анатомо-
фізіологічних особливостей травного тракту, інфекційних та 
паразитарних уражень, функціональних та паразитарних уражень, 
функціональних гастроінтестинальних розладів та органічних 
захворювань.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  85516  
 

Дата реєстрації авторського права  07.02.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Осадча Катерина Петрівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, складений твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Збірка літературних творів навчального характеру "Навчально-

методичний комплекс з дисципліни "Тьюторство у сфері освіти"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Твір призначений для формування знань про особливості 
тьюторського супроводу в системі вищої освіти.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  85517  
 

Дата реєстрації авторського права  07.02.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Осадча Катерина Петрівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, складений твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Збірка літературних творів навчального характеру "Навчально-

методичний комплекс з дисципліни "Створення та адміністрування 
дистанційних освітніх ресурсів для студентів"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Твір присвячений формуванню знань про особливості організації 
дистанційного навчання у навчальному закладі.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  85518  
 

Дата реєстрації авторського права  07.02.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Удод Людмила Віталіївна, Шкарбуль Ольга Вікторівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Херсонський політехнічний коледж Одеського національного 
політехнічного університету 

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір учбово-практичного характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчальне видання "Методичні вказівки щодо виконання  
самостійних робіт з дисципліни "Українська мова (за професійним 
спрямуванням)" з розділу "Ділові папери" для студентів 
спеціальностей 274 "Автомобільний транспорт" та 133 "Галузеве 
машинобудування" спеціалізації "Виробництво, сервісне 
обслуговування та експлуатація двигунів внутрішнього згоряння"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Методичні вказівки укладено з метою надати можливість студентам 
самостійно одержати знання з окремих питань дисципліни "Українська 
мова (за професійним спрямуванням)", поглибити набуті знання під 
час лекційно-практичних занять, а також перевірити засвоєні 
самостійно відомості. Дані методичні вказівки можуть бути 
використані для дистанційної форми навчання. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  85519  
 
Дата реєстрації авторського права  07.02.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Тацишин Ігор Богданович, Мазур Андріана 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 "Економіко-правові аспекти судового захисту права 
на відшкодування Фондом гарантування вкладів фізичних осіб коштів 
за вкладами"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Тацишин І. Б., Мазур А. В. Економіко-правові 

аспекти судового захисту права на відшкодування фондом 
гарантування вкладів фізичних осіб коштів за вкладами // Право і 
суспільство. - 2017. - № 3 (2). - С. 109-114. 

 
Анотація   

У статті розглянуто специфіку судового захисту права на 
відшкодування Фондом гарантування вкладів фізичних осіб коштів за 
вкладами.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  85520  
 
Дата реєстрації авторського права  07.02.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Тацишин Ігор Богданович, Мазур Андріана 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 "Адміністративно-правові аспекти фінансування 

індексації грошових доходів працівників бюджетної сфери"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Тацишин І. Б., Мазур А. В. Адміністративно-правові 

аспекти фінансування індексації грошових доходів працівників 
бюджетної сфери // Право і суспільство. - 2015. - № 5 (2). - С. 109-114. 

 
Анотація   

У статті охарактеризовано адміністративно-правові аспекти 
фінансування індексації грошових доходів працівників бюджетної 
сфери в розрізі запропонованих законодавчих змін у 2015 р.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  85521  
 

Дата реєстрації авторського права  07.02.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Валюх Андрій Миколайович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір науково-технічного характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Монографія "Формування державної стратегії розвитку природного 
капіталу України"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Валюх А. М. Формування державної стратегії 
розвитку природного капіталу України : монографія. - Рівне, 2018. - 438 
с. 

 
Анотація   

Монографія присвячена теоретико-методологічним і практичним 
аспектам формування державної стратегії розвитку природного 
капіталу України.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  85522  
 

Дата реєстрації авторського права  08.02.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Klaus Ivanov (псевдонім)  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
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Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, створений для кіно  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Кіносценарій "Бульмастиф"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Ветеран АТО, що прагне знайти себе у мирному житті, знаходить 
великого пса бійцівської породи, завдяки чому переоцінює власний 
світогляд.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  85523  
 

Дата реєстрації авторського права  08.02.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Прохоров Денис Валерійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Аудіовізуальний твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Аудіовізуальний твір "Академія бешкетників"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Аудіовізуальний твір "Академія бешкетників" допоможе створити всім 
бажаючим магію святкового новорічного настрою. Такий твір 
безумовно подарує найкращі емоції, що надовго запам'ятаються і 
стануть неймовірним подарунком для дітей та їх батьків.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  85524  
 

Дата реєстрації авторського права  08.02.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Прохоров Денис Валерійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Постановка твору, створеного для сценічного показу, літературний 
письмовий твір  

 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Сценарій вистави "Академія бешкетників"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Сценарій святкової вистави "Академія бешкетників" - надзвичайно 
цікава, видовищна і, звісно, добра та повчальна казка. Всі охочі 
зможуть поринути у світ емоцій, що безперечно запам'ятаються і 
стануть найкращим новорічниим подарунком для дітей та їх батьків. 
  

 



Авторське право і суміжні права. Офіційний бюлетень № 52, 2019 
 

607 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  85525  
 
Дата реєстрації авторського права  08.02.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Єршова Ніна Михайлівна, Вельмагіна Наталя Олександрівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір наукового характеру "Методика моделирования процесса 
взаимодействия двух предприятий в единой производственной 
системе"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Розроблена методика моделювання процесу взаємодії двох 
підприємств, що випускають різну кінцеву продукцію. Перше 
підприємство випускає металоконструкції, друге підприємство будує 
житлові будинки.   
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  85526  
 
Дата реєстрації авторського права  08.02.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Головко Світлана 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 "Features of the implementation of the Law of Ukraine "On 
Education"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Головко С. Г. Features of the implementation of the Law 
of Ukraine "On Education" // Наукові праці Національного авіаційного 
університету. Серія: Юридичний вісник "Повітряне і космічне право". 
- К. : НАУ, 2017. - № 4 (45). - С. 43-50. 

 
Анотація   

Проаналізовано особливості формування та упровадження 
нормативно-правового забезпечення функціонування вітчизняної 
системи освіти.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  85527  
 

Дата реєстрації авторського права  08.02.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Хіра Харпріт Сінгх  
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Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір науково-публіцистичного характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Книга "Мужская мудрость"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У творі розглядаються практично-методичні питання самозцілення, 
духовного зросту за допомогою технології японського мистецтва 
природного зцілення Рейкі, яку засновано японським доктором Мікао 
Усуі.   
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  85528  
 

Дата реєстрації авторського права  08.02.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Хіра Харпріт Сінгх  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Методичеcкое пособие по проведению занятий по 
авторскому курсу "Сам себе целитель. Вторая ступень Рейки. 
"Целитель в каждый дом"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Твір є продовженням розкриття практично-методичних питань 
подальшого духовного зросту в системі Рейки.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  85529  
 

Дата реєстрації авторського права  08.02.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Головко Світлана 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 "Історико-правові передумови модернізації системи підготовки 
наукових кадрів в Україні"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Головко С. Г. Історико-правові передумови 

модернізації системи підготовки наукових кадрів в Україні // Наукові  
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                                                           праці Національного авіаційного університету. Серія: Юридичний 
вісник "Повітряне і космічне право". - К. : НАУ, 2017. - № 1 (42). - С. 
29-35. 

 
Анотація   

Проаналізовано основні етапи становлення системи підготовки 
наукових кадрів в Україні та особливості розбудови її нормативно-
правового забезпечення.   
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  85530  
 
Дата реєстрації авторського права  08.02.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Хіра Харпріт Сінгх  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Науковий твір "Методичеcкое пособие по проведению занятий по 

авторскому курсу "Сам себе целитель. "Многогранное изобилие"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У творі розкриваються практично-методичні питання духовного зросту 
за допомогою технології японського мистецтва природного зцілення 
Рейки, яка відома як система "Usui Shiki Ryoho", що заснована 
японським доктором Мікао Усуі.   
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  85531  
 

Дата реєстрації авторського права  08.02.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Калюжний Ростислав Андрійович, Шапенко Людмила Олександрівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Стаття "Правозастосовна діяльність як соціокультурне явище"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Калюжний Р. А., Шапенко Л. О. Правозастосовна 

діяльність як соціокультурне явище // Міжнародний науковий журнал 
"Інтернаука" Серія: "Юридичні науки". - 2017. - № 1 (1). - С. 7-11. 

 
 
Анотація   

Стаття присвячена дослідженню правозастосованої діяльності в межах 
соціокультурного підходу, який передбачає вивчення впливу цієї 
діяльності на людську свідомість і поведінку з метою забезпечення 
належного рівня правової соціалізації особистості та духовної цілісності 
населення в державі.   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  85532  
 
Дата реєстрації авторського права  08.02.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Калюжний Ростислав Андрійович, Шапенко Людмила Олександрівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Стаття "Публічне адміністрування у сфері страхування: сутність та 
зміст категорії"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Калюжний Р. А., Шапенко Л. О. Публічне 

адміністрування у сфері страхування: сутність та зміст категорії // 
Міжнародний науковий журнал "Інтернаука" Серія: "Юридичні 
науки". - 2018. - № 1. - С. 6-11.  

 
Анотація   

Стаття присвячена сутності та змісту публічного адміністрування у 
сфері страхування, зміни його ролі в умовах проведення 
адміністративної реформи та впровадження європейських принципів і 
стандартів діяльності органів публічної адміністрації.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  85533  
 
Дата реєстрації авторського права  08.02.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Калюжний Ростислав Андрійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Стаття "Проблеми і перспективи розвитку національної правової 
ідеології в умовах глобалізації"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Калюжний Р. В. Проблеми і перспективи розвитку 
національної правової ідеології в умовах глобалізації // Наукові праці 
Національного авіаційного університету. Серія: Юридичний вісник 
"Повітряне і космічне право": Зб. наук. пр. - К. : НАУ, 2014. - № 4 (33). - 
С. 31-35. 

 
Анотація   

Стаття присвячена дослідженню сутності правової ідеології як 
політико-правового явища, обґрунтуванню її теоретико-
методологічних засад, а також аналізу поглядів українських науковців 
відносно механізмів її формування в умовах глобалізаційних 
трансформацій національної правової системи України.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  85534  
 

Дата реєстрації авторського права  08.02.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Калюжний Ростислав Андрійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Стаття "Праворозуміння та його вплив на трансформацію суспільних 
відносин в умовах глобалізації"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Калюжний Р. А. Праворозуміння та його вплив на 
трансформацію суспільних відносин в умовах глобалізації // Наукові 
праці Національного авіаційного університету. Серія: Юридичний 
вісник "Повітряне і космічне право". - К. : НАУ, 2018. - № 2 (47). - С. 
46-54. 

 
 
Анотація   

Стаття присвячена дослідженню взаємовпливу процесу пізнання права 
як соціокультурного явища та розвитку інформаційного суспільства в 
сучасних умовах глобалізації з метою розробки теоретичних правових 
конструкцій з урахуванням нової національної правової ідеології 
"людиноцентризму" та ідеї гуманізації адміністративно-правового 
регулювання.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  85535  
 

Дата реєстрації авторського права  08.02.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Калюжний Ростислав Андрійович, Шапенко Людмила Олександрівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Стаття "Юриспруденція: від витоків до сучасності"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Калюжний Р. А., Шапенко Л. О. Юриспруденція: від 
витоків до сучасності // Наукові праці Національного авіаційного 
університету. Серія: Юридичний вісник "Повітряне і космічне право". 
- К. : НАУ, 2016. - № 3 (40). - С. 32-39. 

 
Анотація   

Стаття присвячена дослідженню питань походження, сутності та змісту 
юриспруденції, загальних та специфічних особливостей її розвитку, а 
також з'ясуванню логіки процесу становлення юридичної науки 
шляхом розгляду різних підходів до визначення поняття юриспруденції 
та вивчення історичних і соціокультурних передумов формування 
даного явища.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  85536  
 
Дата реєстрації авторського права  08.02.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шапенко Людмила Олександрівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Стаття "Саморегулівні організації страховиків як учасники 
публічного управління"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Шапенко Л. О. Саморегулівні організації страховиків 
як учасники публічного управління // Юридична наука. - 2015. - № 9. - 
С. 25-34. 

 
Анотація   

Автором статті, на основі аналізу особливостей діяльності 
саморегулівних організацій страховиків, визначено основні засади їх 
створення і функціонування, а також правову природу взаємодії 
органів державного регулювання та недержавних організацій щодо 
розвитку вітчизняного страхового ринку.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  85537  
 

Дата реєстрації авторського права  08.02.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Федоренко Віра Іларіонівна, Кіцула Любов 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)  Науковий твір "Застосування методу прижиттєвого забарвлення 
тканин за умов комбінованого впливу токсичних речовин"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Експериментальні дослідження комбінованої дії нітриту і нітрату 
натрію та нітрату свинцю проведено на основі ортогонального плану.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  85538  
 

Дата реєстрації авторського права  08.02.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Федоренко Віра Іларіонівна, Кіцула Любов Михайлівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
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Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір науково-прикладного характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Особливості сумації підпорогових імпульсів у білих 
щурів за умов окремої і комбінованої дії нітрату і нітриту натрію та 
нітрату свинцю"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Експериментальні дослідження проведено на білих щурах упродовж 30 
діб за ортогональним планом.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  85539  
 
Дата реєстрації авторського права  08.02.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кіцула Любов Михайлівна, Федоренко Віра Іларіонівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір науково-прикладного характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Науковий твір "Динаміка змін поведінкових реакцій білих щурів за 

умов тривалої окремої дії нітриту і нітрату натрію, нітрату свинцю та 
їхніх сумішей"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У підгострому експерименті досліджено динаміку змін поведінкових 
реакцій у тексті "Відкрите поле" за умов окремої дії нітриту і нітрату 
натрію, нітрату свинцю та їхніх сумішей.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  85540  
 

Дата реєстрації авторського права  08.02.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Белзецький Руслан Станіславович, Іванчук Ярослав Володимирович, 
Корпало Андрій Володимирович  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Розрахунок зусилля на повздовжніх тягах 
трьохточкової навіски"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Розроблений програмний додаток призначений для розрахунку зусилля 
на повздовжніх тягах  трьохточкової навіски, за даними  
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конструктивними розмірами навіски та характеристиками 
гідравлічної системи.   
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  85541  
 

Дата реєстрації авторського права  08.02.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Параска Георгій Борисович  
 
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 "Подушки та подушки-накидки"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Пропонуються оригінальні розробки ужиткового мистецтва в 
кольорах, які  являють собою подушки та подушки-накидки на крісла 
різного призначення згідно з фізіологічною будовую людини та 
покращують її фізичний стан.    
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  85542  
 

Дата реєстрації авторського права  08.02.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кочетова Тетяна Іванівна, Котлярова Ангеліна Вікторівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Наукова стаття "Диверсификация инвестиций в ценные бумаги в 
Украине"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У статті розглядаються існуючі підходи до диверсифікації ризиків при 
портфельному інвестуванні.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  85543  
 

Дата реєстрації авторського права  08.02.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кочетова Тетяна Іванівна, Котлярова Ангеліна Вікторівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
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Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Наукова стаття "Инвестиционная привлекательность предприятий 
глазами инвестора"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

В статті розглядається питання інвестиційної привабливості 
підприємств та методики її оцінки. Сформована збалансована система 
показників оцінки інвестиційної привабливості підприємств.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  85544  
 

Дата реєстрації авторського права  08.02.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кочетова Тетяна Іванівна, Котлярова Ангеліна Вікторівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Наукова стаття "Фінансова стійкість підприємства та фактори, що 
впливають на неї"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

В статті розглядається фінансова стійкість підприємства. Зроблено 
висновки щодо використання комплексного показника оцінки 
фінансової стійкості підприємства.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  85545  
 

Дата реєстрації авторського права  08.02.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дмитрієв Ілля Андрійович, Левченко Ярослава Сергіївна, Шевченко 
Інна Юріївна  

 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Харківський національний автомобільно-дорожній університет 
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір науково-практичного характеру "Навчальний посібник 
"Економіка і бізнес"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Посібник призначений для забезпечення теоретичної та практичної 
підготовки бакалаврів економічних спеціальностей і економічної 
підготовки бакалаврів технічних спеціальностей.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  85546  
 
Дата реєстрації авторського права  08.02.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сєров Микола Вікторович, Йовка Ігор Вікторович, Скафенко 

Михайло Сергійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "СМІДЛ" 
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Комп'ютерна програма "Smiddle Messenger Connector v.2"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  85547  
 

Дата реєстрації авторського права  08.02.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Чернищук Геннадій Юрійович, Погромська Ганна Сергіївна, 
Махровська Наталя Анатоліївна  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Кросплатформний онлайн-перекладач "Crow 
Translate"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Повнофункціональний кросплатформний онлайн-перекладач "Crow 
Translate" з відкритим сирцевим кодом забезпечує отримання 
перекладу та озвучування виділеного тексту, має підтримку роботи 
через консольний та графічний інтерфейси, гнучке налаштування і 
підтримку гарячих клавіш. Висока якість перекладу забезпечується 
завдяки використанню Google API. Є можливість роботи в режимі 
словника при введенні одного слова, відображаючи варіанти 
перекладу, та підтримка відображення транслітерації.    
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  85548  
 

Дата реєстрації авторського права  08.02.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сєров Микола Вікторович, Скафенко Михайло Сергійович, 
Монастирський Олег Васильович  

 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "СМІДЛ" 
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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 "Smiddle Omnichannel Messenger Connector 
Express v.1"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  85549  
 
Дата реєстрації авторського права  08.02.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Овсієнко Яніна Миколаївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, ілюстрація  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Стаття "Концепція школи художньої кераміки: шляхи запровадження 
та перспективи розвитку"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У статті представлено концепцію, що демонструє авторську ідею 
створення системи допрофесійної та професійної підготовки майбутніх 
кваліфікованих робітників з виготовлення керамічних виробів в 
умовах спеціалізованої естетичної школи-інтернату.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  85550  
 
Дата реєстрації авторського права  08.02.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Овсієнко Яніна Миколаївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, ілюстрація  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Стаття "Модель школи художньої кераміки як основа у забезпеченні 
допрофесійної підготовки та професійного навчання учнів"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У статті представлено структурно-функціональну модель школи 
художньої кераміки.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  85551  
 

Дата реєстрації авторського права  08.02.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Волівач Василь Борисович  
 
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 "Опис музичного 
інструменту "Кобза Волівача"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

В описі музичного інструменту йдеться про те, що цей інструмент 
створено на базі квартового басу та квінтового супроводу на грифі і 
ряду приструнків, розташованих на лютньоподібному корпусі під 
грифом.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  85552  
 

Дата реєстрації авторського права  08.02.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Вертеба Наталія Степанівна  
 
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 "Планшет для роботи логопеда"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Ескіз виробу з дерева, обклеєного з одного боку липучкою в чотири 
ряди, з іншого боку розміщені шнурки та бусини, призначені для 
роботи логопеда.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  85553  
 

Дата реєстрації авторського права  08.02.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Петрова Дар'я Ігорівна (Daria Petrova)  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Похідний твір  
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Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Аранжування музичного твору композитора Томазо Альбіноні 
"Адажіо соль мінор" для струнних інструментів та органу "ADAGIO"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Аранжування створено для камерного дуету у складі скрипки та гітари 
і призначено для широкого кола музикантів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  85554  
 

Дата реєстрації авторського права  08.02.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Петрова Дар'я Ігорівна (Daria Petrova)  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Похідний твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Аранжування музичного твору композитора Моріса Равеля 
"BOLERO"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Аранжування створено для камерного дуету у складі скрипки та гітари 
і призначено для широкого кола музикантів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  85555  
 

Дата реєстрації авторського права  08.02.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Петрова Дар'я Ігорівна (Daria Petrova)  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Похідний твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Аранжування музичного твору композитора Маттео Каркассі "ETUDE 
7 op.60"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Аранжування створено для дуету гітар і призначено для широкого кола 
музикантів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  85556  
 

Дата реєстрації авторського права  08.02.2019  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Петрова Дар'я Ігорівна (Daria Petrova)  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Похідний твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Аранжування музичного твору композиторів Карлоса Ґарделя та 
Альфреда Ле Пера "POR UNA CABEZA"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Аранжування створено для соло гітари і призначено для широкого 
кола музикантів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  85557  
 

Дата реєстрації авторського права  08.02.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Петрова Дар'я Ігорівна (Daria Petrova)  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Похідний твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Аранжування музики до кавказького народного танцю "LEZGINKA"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Аранжування створено для дуету гітар і призначено для широкого кола 
музикантів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  85558  
 
Дата реєстрації авторського права  08.02.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Петрова Дар'я Ігорівна (Daria Petrova)  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Похідний твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Аранжування мексиканської народної пісні "CIELITO LINDO"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Аранжування створено для дуету гітар і призначено для широкого кола 
музикантів.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  85559  
 
Дата реєстрації авторського права  08.02.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Петрова Дар'я Ігорівна (Daria Petrova)  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Похідний твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Аранжування музичного твору композитора М.А. Римського-
Корсакова "Політ джмеля" (з опери "Казка про царя Салтана") "THE 
FLIGHT OF THE BUMBLEBEE"    

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Аранжування створено для камерного дуету у складі скрипки та гітари 
і призначено для широкого кола музикантів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  85560  
 
Дата реєстрації авторського права  08.02.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Петрова Дар'я Ігорівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Похідний твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Аранжування музичного твору композитора Вольфганга Амадея 
Моцарта "Маленька нічна серенада" (серенада № 13 для струнних у 
соль мажорі, К.525) "EINE KLEINE NACHTMUSIK" K.525. Movement 
I"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Аранжування створено для камерного дуету у складі скрипки та 
гітари.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  85561  
 
Дата реєстрації авторського права  08.02.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дмитрієв Ілля Андрійович, Шевченко Інна Юріївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця Харківський національний автомобільно-дорожній університет 
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Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір науково-практичного характеру "Регіональна економіка"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Посібник призначений для проведення практичних занять і організації 
самостійної роботи здобувачів вищої освіти.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  85562  
 

Дата реєстрації авторського права  08.02.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бондаренко Сергій Іванович (Дхіра-Наяка)  
 
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)  Аудіоальбом асоціативної музики "Мистический путь"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Альбом призначений для музичної терапії асоціативною музикою.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  85563  
 
Дата реєстрації авторського права  08.02.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бондаренко Сергій Іванович (Дхіра-Наяка)  
 
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)  Аудіоальбом асоціативної музики "Капли жизни"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Альбом призначений для музичної терапії асоціативною музикою.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  85564  
 
Дата реєстрації авторського права  08.02.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Іващенко Юлія Валеріївна  
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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 "Опис сатирично-політичної газети 
"Лящ"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

За допомогою сатири відображати політичні події та життя політичних 
і громадських діячів України та світу.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  85565  
 
Дата реєстрації авторського права  08.02.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Данищук Андрій Тарасович, Дума Зіновій Васильович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, фотографічний 
твір, складений твір  

 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір наукового характеру "Комплекс вправ у 
фізичній реабілітації при пошкодженнях гомілковостопного суглоба та 
таранної, п'яткової і плеснових кісток"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Методика являє собою комплекс вправ, які допомагають якісно 
пришвидшити реабілітаційний період при різноманітних травмах 
стопи.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  85566  
 
Дата реєстрації авторського права  08.02.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гой Тарас Петрович, Махней Олександр Володимирович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчальний посібник "Практикум з диференціальних рівнянь. 
Частина 1. Диференціальні рівняння першого порядку"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Практикум з диференціальних рівнянь. Ч. 1. 
Диференціальні рівняння першого порядку : навчальний посібник / Т. 
П. Гой, О. В. Махней. - Івано-Франківськ : Голіней, 2017. - 116 с. 

 
Анотація   

Посібник містить короткий теоретичний матеріал, приклади 
розв'язання типових задач, підбір задач для практичних занять і 
самостійної роботи з диференціальних рівнянь.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  85567  
 

Дата реєстрації авторського права  08.02.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Махней 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 "Методичні рекомендації для самостійної роботи 

студентів спеціальності "прикладна математика" вищих навчальних 
закладів "Практикум з LaTeX"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Для самостійної роботи студентів спеціальності "прикладна 
математика".  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  85568  
 
Дата реєстрації авторського права  08.02.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Хвисюк Олександр Миколайович, Марченко Віра Григорівна, 

Касьянова Олена Миколаївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Науковий твір "Використання технології 3D-візуалізації у 

післядипломній медичній освіті на засадчих принципах stem-освіти"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

В роботі висвітлені особливості використання потенційних 
можливостей візуального мислення та пізнавальної функції наочності у 
післядипломному навчанні фахівців медичної галузі.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  85569  
 

Дата реєстрації авторського права  08.02.2019  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Марченко Віра Григорівна, Касьянова Олена Миколаївна, Жеребкін 
Вадим Васильович, Гончарова Олена Юріївна  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Методика проведення та оцінювання лабораторних і 
практичних знань у закладах післядипломної освіти"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

В роботі висвітлений цілісний процес підготовки, проведення та 
оцінювання навчальних занять, які ґрунтуються на самостійній роботі 
слухачів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  85570  
 

Дата реєстрації авторського права  08.02.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Марченко Віра Григорівна, Касьянова Олена Миколаївна, Жеребкін 
Вадим Васильович, Гиря Марина Павлівна  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Методика проведення та оцінювання семінарських 
занять у закладах післядипломної освіти"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

В роботі висвітлений алгоритм підготовки, проведення, аналізу та 
оцінювання семінарських занять у закладах післядипломної освіти.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  85571  
 

Дата реєстрації авторського права  08.02.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ханюков Олексій Олександрович, Єгудіна Єлизавета Давидівна, 
Калашникова Оксана Сергіївна  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Наукова стаття "Артеріальна гіпертензія у пацієнтів з гіперурикемією: 
основи патогенезу, клінічне значення, діагностика, підходи до 
лікування"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

В статті представлений огляд літератури і аналіз механізмів 
взаємозв'язку артеріальної гіпертензії і гіперурикемії, на підставі яких 
зроблено висновок про те, що ретельний контроль артеріального 
тиску, моніторинг ураження органів-мішеней є основою профілактики 
серцево-судинних захворювань і розвитку кардіоваскулярних 
катастроф у хворих на гіперурикемію.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  85572  
 

Дата реєстрації авторського права  08.02.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ханюков Олексій Олександрович, Єгудіна Єлизавета Давидівна, 
Калашникова Оксана Сергіївна, Сапожниченко 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)  Наукова стаття "Ведение пациенток с системной красной волчанкой в 
прегестационный и антенатальный периоды: проблемы и их решения"  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Ханюков А. А., Егудина Е. Д., Калашникова О. С., Сапожниченко Л. В. 
Ведение пациенток с системной красной волчанкой в прегестационный 
и антенатальный периоды: проблемы и их решения (обзор) // Georgian 
medical news. - 2018. - № 7-8, Vol. 280-281. - С. 54-61. 

 
Анотація   

Своєчасне виявлення загострень і ускладнень (медичних та/або 
акушерських) є провідною прерогативою ведення вагітності у 
пацієнток на системний червоний вовчак з залученням відповідних 
суміжних фахівців-практиків. Метою дослідження став аналіз 
ретроспективної і поточної наукової літератури про лікування жінок 
дітородного віку, хворих на системний червоний вовчак, та розробка 
тактики їх ведення.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  85573  
 

Дата реєстрації авторського права  11.02.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Солодка Наталія Олександрівна, Поліщук Євген Олександрович, 
Ляшенко Оксана Анатоліївна  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Наукова стаття "Використання графової та реляційної моделей даних 
при розробці експертних систем"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Виконано порівняння ефективності застосування реляційної (MySQL) 
та нереляційної (Neo4j) систем управління базами даних для побудови 
бази знань експертних систем з використанням семантичної мережі. Як 
графову систему управління базами даних розглянуто найбільш 
відомого представника таких систем - Neo4j. На прикладах 
формування певних запитів з використанням двох різних моделей 
даних, з'ясовано, чи є графова модель більш доцільним рішенням при 
проектуванні та створенні семантичних мереж.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  85574  
 

Дата реєстрації авторського права  11.02.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Співак Руслан Веніамінович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір (поезія), складений твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка віршів "Строчки о жизни. Мои восьмые пятьдесят"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

До збірки війшли твори, що були написані у 2018-2019 роках у місті 
Києві.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  85575  
 
Дата реєстрації авторського права  11.02.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гладчук Павло Федорович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний твір "Збережи планету"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Збір вторсировини здійснюється безпосередньо з квартири, офісу, 
будинку. Забирає вторсировину двірник або збирач, який через додаток 
в телефоні бачить де її залишили і знає її склад. Потім він її сортує, 
після цього приїжджає машина і забирає вторсировину, саме на цьому 
етапі відбувається монетизація процесу.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  85576  
 
Дата реєстрації авторського права  11.02.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Курочкіна Ірина Геннадіївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Науковий твір "Перспективы использования  финансовых 

инструментов исламской финансовой модели"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  85577  
 
Дата реєстрації авторського права  11.02.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Берест Марина Миколаївна, Дудка Майя 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 "Сутність та економічний зміст категорії "фінансове 

забезпечення"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Стаття присвячена дослідженню теоретичних засад та складових 
аспектів категорії "фінансове забезпечення", спрямована на 
узагальнення сучасних підходів до змісту та виділення ключових 
характеристик досліджуваного поняття. В роботі, на основі огляду та 
критичного аналізу літературних джерел, запропоновано узагальнений 
обґрунтований підхід до трактування змісту категорії "фінансове 
забезпечення" та розроблено узагальнюючу схему складових 
фінансового забезпечення як економічної категорії.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  85578  
 
Дата реєстрації авторського права  11.02.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Берест Марина Миколаївна, Дудка Майя Олександрівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
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Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Стаття "Оцінка рівня стійкого розвитку агропромислового сектору 
економіки України"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Стаття присвячена дослідженню актуальних проблем оцінки рівня 
стійкого розвитку агропромислового сектору економіки України. 
Обґрунтовано та охарактеризовано основні складові, що пропонується 
використовувати для оцінки рівня стійкого розвитку АПК. 
Сформовано перелік індикаторів оцінки рівня стійкого розвитку в 
розрізі виділених складових. Побудовано систему інтегральних 
показників оцінки рівня стійкого розвитку за допомогою методу 
таксономічного аналізу. Проведено оцінку та охарактеризовано рівень 
стійкого розвитку агропромислового сектору економіки.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  85579  
 
Дата реєстрації авторського права  11.02.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Берест Марина Миколаївна, Дудка Майя 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 "Теоретичні засади та класифікаційні аспекти категорії 
"розвиток"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Стаття присвячена дослідженню теоретичних засад та 
класифікаційних аспектів категорії "розвиток", спрямована на 
узагальнення сучасних підходів до змісту та виділення ключових 
характеристик досліджуваного поняття. В роботі на основі огляду та 
критичного аналізу літературних джерел запропоновано узагальнений 
обгрунтований підхід до трактування змісту категорії "розвиток" та 
розроблено узагальнюючу класифікацію видів розвитку підприємства 
як відкритої системи.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  85580  
 
Дата реєстрації авторського права  11.02.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Курочкіна Ірина Геннадіївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
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Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Особливості розвитку маркетингу територій в умовах 
цифрової економіки"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Метою статті є дослідження особливостей розвитку територіального 
маркетингу в умовах глобальної цифровізації. Трансформація 
інформаційного простору охопила майже всі сторони життя людини, 
суспільства, держави. Розширення цифрового простору суспільства, 
активне зростання електронної економіки, а також інтенсифікація 
процесів інформаційної глобалізації, які обумовлені розвитком 
цифрового простору, вимагають абсолютно нових підходів до 
управління, у тому числі й у сфері маркетингу територій.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  85581  
 
Дата реєстрації авторського права  11.02.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Курочкіна Ірина Геннадіївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Аналіз впливу маркетингових інформаційних 
технологій на конкурентоспроможність підприємства"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Стаття присвячена дослідженню впливу маркетингових технологій на 
конкурентоспроможність підприємства, а також обґрунтуванню 
необхідності впровадження інформаційних технологій в маркетингову 
діяльність підприємства. Розглянуто два аспекти, з позицій яких можна 
розглядати конкурентоспроможність підприємства. Доведено, що 
використання маркетингових інформаційних технологій є необхідною 
умовою не тільки для підвищення ефективності маркетингової 
діяльності підприємства, а також для підвищення 
конкурентоспроможності.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  85582  
 
Дата реєстрації авторського права  11.02.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Берест Марина Миколаївна, Дудка Майя Олександрівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
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Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Стаття "Визначення факторів впливу зовнішнього середовища на 

фінансове забезпечення розвитку суб'єктів АПК"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Стаття присвячена дослідженню актуальних проблем визначення 
факторів впливу зовнішнього середовища на фінансове забезпечення 
розвитку суб'єктів АПК. В роботі сформовано перелік показників, що 
характеризують можливості та обмеження щодо формування джерел 
фінансування підприємств агропромислового сектору з боку 
зовнішнього середовища їх функціонування.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  85583  
 

Дата реєстрації авторського права  11.02.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Берест Марина Миколаївна, Дудка Майя 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 "Оцінка впливу факторів зовнішнього середовища на 

діяльність та розвиток суб'єктів АПК"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
 

Анотація   
Стаття присвячена дослідженню актуальних проблем оцінки впливу 
факторів зовнішнього середовища на розвиток суб'єктів АПК. 
Обґрунтовано та охарактеризовано основні фактори, що формуються в 
зовнішньому середовищі функціонування суб'єктів АПК. Сформовано 
перелік індикаторів оцінки впливу зовнішнього середовища в розрізі 
виділених факторів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  85584  
 

Дата реєстрації авторського права  11.02.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Скальський Олександр Юрійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 

Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Твір образотворчого мистецтва "Kaulbah Workstore since 2018 шкіряні 

аксесуари ручної роботи" ("K.STORE Since 2018")  
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
 

Анотація   
Стилізоване виконання "K.STORE Since 2018" у поєднанні із 
зображувальним елементом та словесними елементами "Made in 
Ukraine", "Fully leather", "Crafted by hands". 
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  85585  
 

Дата реєстрації авторського права  11.02.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Філіппова Ірина Володимирівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір белетристичного характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Книга "На каблуке. Французские сюжеты жены Его 
Превосходительства"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Филиппова Ирина. На каблуке. Французские сюжеты 
жены Его Превосходительства / Ирина Филиппова. - К. : Саммит-
книга, 2018. - 240 с., ил. 

 
Анотація   

Книга розробляє основну тему - мистецтво жити "а-ля франсез" в 
аспекті гендерної рівності. На прикладах з історії та сучасності Франції 
та інших європейських країн, автор торкається питань сім'ї, кар'єри, 
краси, кохання, залежності, незалежності і самодостатності сучасної 
жінки.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  85586  
 

Дата реєстрації авторського права  11.02.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Федорова Надія Євгенівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір "Інструментарій маркетингових 
комунікацій вітчизняних підприємств виноробної промисловості"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  85587  
 

Дата реєстрації авторського права  11.02.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Боярчук Альона Ігорівна  
 
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 "Глобалізаційні процеси міжнародного 
бізнес-середовища в сучасних реаліях"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  85588  
 
Дата реєстрації авторського права  11.02.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Морозова Ольга Григорівна, Якимчук Тетяна Вікторівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір "Вплив глобалізації на економічний 
розвиток світових регіонів"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  85589  
 

Дата реєстрації авторського права  11.02.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Боярчук Альона Ігорівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір "Глобальна регіоналізація як мегатренд 
фрагментації світового господарства"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  85590  
 

Дата реєстрації авторського права  11.02.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Плющик Ірина Анатоліївна, Наумова Лариса Миколаївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
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Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір "Методичні рекомендації і контрольні 
завдання до виконання практичних занять з дисципліни "Глобальне 
управління" підготовки фахівців на другому (магістерському) рівні 
вищої освіти спеціальності 073 "Менеджмент"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  85591  
 

Дата реєстрації авторського права  11.02.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Плющик Ірина Анатоліївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір "Методичні рекомендації і контрольні 
завдання до виконання практичних занять з дисципліни "Організація 
експортно-імпортних операцій" для напряму підготовки 6.030601 
"Менеджмент", професійного спрямування "Менеджмент 
зовнішньоекономічної діяльності"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  85592  
 

Дата реєстрації авторського права  11.02.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Морозова Ольга Григорівна, Дудченко Микола Андрійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір "Методичні рекомендації і контрольні 
завдання до виконання самостійної роботи студентів з дисципліни 
"Міжнародний консалтинг" для студентів спеціальності 073 
"Менеджмент", спеціалізації "Менеджмент зовнішньоекономічної 
діяльності"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  85593  
 

Дата реєстрації авторського права  11.02.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Федорова Надія Євгенівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір "Інтегрована комунікаційна модель 
комплексу маркетингу"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  85594  
 

Дата реєстрації авторського права  11.02.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Плющик Ірина Анатоліївна, Огородник Руслан Петрович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір "Дослідження впливу дистанційної 
структури CAGE на рівень залучення України до глобального ринку"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  85595  
 

Дата реєстрації авторського права  11.02.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Нікітенко Олександр 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)  Монографія "Прозрение или взгляд на мир из пирамиды"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

В основу книги закладено нові уявлення про різні аспекти існування та 
функціонування Всесвіту як єдиної системи, отримані автором під час  
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перебування в побудованій ним, єдиній в Україні, восьмиметровій 
піраміді з підземним переходом. Досліджено ряд філософських питань 
не лише Світостворення, а й людини розумної, сенс її земного життя та 
ряд основних призначень.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  85596  
 

Дата реєстрації авторського права  11.02.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Матвієнко Сергій Анатолійович, Добровольський Віктор Юрійович, 
Деркач Сергій Валентинович, Бичков Ігор Олександрович, Попенко 
Лариса Вікторівна, Ткаченко Сергій Миколайович  

 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Приватне акціонерне товариство "Науково-виробничий комплекс 
"Курс" 

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір науково-технічного характеру, 
ілюстрація  

 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір технічного характеру "Технический отчет " Концепция 
сближения и причаливания многоцелевого транспортного 
космического модуля к некооперируемому космическому объекту"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Удосконалення операцій сервісного обслуговування некооперованих 
космічних об'єктів є актуальною задачею розвитку космічної техніки. 
Авторами розроблено концепцію, що визначає основні фази організації 
орбітальної стиковки багатоцільових транспортних космічних модулів 
з некооперованими космічними об'єктами.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  85597  
 

Дата реєстрації авторського права  11.02.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Калганов Михайло Андрійович (Michael Renard)  
 
Повне ім'я або 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 and Me"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  85598  
 

Дата реєстрації авторського права  11.02.2019  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Маняка Леся Володимирівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва, складений твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірник творів образотворчого мистецтва "Ілюстрований персонаж 
восьминіг Боря"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Збірник є сукупністю зображень ілюстрованого персонажа восьминога 
Борі за різними заняттями та в різних емоційних станах.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  85599  
 

Дата реєстрації авторського права  11.02.2019  
 
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  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературно-письмовий твір "WeWineGuide. Путеводитель. Винно-
гастрономические маршруты. Украина. Молдова. Грузия"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Унікальне видання автора, що поєднує в собі авторські винно-
гастрономічні маршрути по Україні, Молдові, Угорщині, Грузії та 
інформацію про вино, в легкій та доступній формі. Видання допоможе 
відкрити читачам світ винно-гастрономічних подорожей та слугує 
підвищенню культури споживання вина.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  85600  
 

Дата реєстрації авторського права  11.02.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гаврищенко Денис Юрійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Малюнок "Орнамент KIEV-IT"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Малюнок був розроблений  для використання його як логотипу для 
інтернет-магазину в дизайні інтер'єру магазину та на інтернет-
ресурсах.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  85601  
 

Дата реєстрації авторського права  11.02.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лабоженко Аріадна Миколаївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Креслення, що стосується архітектури  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Креслення "Архітектурне рішення "Готель для тварин та птахів" 
("Архітектурне рішення готелю для тварин та птахів" )  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Набір креслень використовується при проведенні підготовчих робіт, 
будівництва та введення в експлуатацію готелю для домашніх, диких 
та свійських тварин, птахів. Використання такої конструкції будівлі 
забезпечує утримання тварин та птахів у найбільш сприятливих 
умовах для їх нормального існування та навчання. Така конструкція 
будівлі передбачає виділення спеціальних місць для проживання 
тварин та птахів різних видів, для їх харчування, вигулу на відкритому 
просторі, навчання та дресури, відпочинку.   
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  85602  
 

Дата реєстрації авторського права  11.02.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Фомішина Віра Миколаївна, Федорова Надія Євгенівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір "Методичні рекомендації і контрольні 
завдання до виконання практичних занять з дисципліни "Менеджмент 
зовнішньоекономічної діяльності" для студентів спеціальності 073 
"Менеджмент", спеціалізації "Менеджмент зовнішньоекономічної 
діяльності"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  85603  
 

Дата реєстрації авторського права  11.02.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Антонова Галина Миколаївна, Ігнатенко Дмитро Юрійович, Зоря 
Лілія Олегівна  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературно-письмовий твір "Основи комп'ютерної графіки". 
Програма для художніх відділень та відділень кіно-, телемистецтва 
(предмет за вибором) початкового спеціалізованого мистецького 
навчального закладу (школи естетичного виховання) 6-річний курс"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  85604  
 
Дата реєстрації авторського права  11.02.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Несвітаєва Інна Миколаївна  
 
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)  Літературно-письмовий твір навчального характеру  "ГІМНАСТИКА 
(предмет за вибором). Програма для хореографічного відділення 
початкового спеціалізованого мистецького навчального закладу 
(школи естетичного виховання). 3-річний курс навчання"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Процес якісного функціонування освітньої системи великою мірою 
залежить від його особистісної зорієнтованості, яка виявляється 
насамперед у створенні належних умов для всебічного розвитку 
творчого потенціалу молодих поколінь, для виявлення ними своїх 
природних здібностей, схильностей і творчих можливостей. Створена 
програма - важлива практична підмога для вчителя. Саме ця 
дисципліна закладає фундамент для освоєння інших напрямків 
хореографічного мистецтва.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  85605  
 

Дата реєстрації авторського права  11.02.2019  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сапіро Володимир Леонідович (Сапиро Владимир Леонидович, 
Vladimir Sapiro)  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру, усний твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Підручник "Двадцать первых уроков. Учебник чешского языка для 
начинающих с аудиокурсом на диске CD и ответами к упражнениям"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Автором розроблений базовий курс вивчення чеської мови, в разі 
успішного закінчення якого учні навчаться спілкуватися на прості 
побутові теми, оволодіють граматичними основами мови, а також 
самостійно зможуть продовжити навчання за підручниками середнього 
рівня.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  85606  
 

Дата реєстрації авторського права  11.02.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Філіпчук Степан Павлович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Ескіз  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Ескіз проекту дошки назви церкви "Православна церква України"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Дошка може бути виконана з синтетичного матеріалу або чавуну. Краї 
дошки та текст рельєфні. Дошка містить отвори для кріплення 
гвинтами з гладкою головкою.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  85607  
 

Дата реєстрації авторського права  11.02.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Філіпчук Степан Павлович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Ескіз  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Ескіз проекту дошки назви церкви з іконою "Православна церква 
України"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Дошка може бути виконана з синтетичного матеріалу або чавуну. Краї 
дошки та текст рельєфні. Дошка містить отвори для кріплення 
гвинтами з гладкою головкою.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  85608  
 

Дата реєстрації авторського права  11.02.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Філіпчук Степан Павлович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Ескіз  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Ескіз проекту дошки назви церкви "Русская православная церковь"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Дошка може бути виконана з синтетичного матеріалу або чавуну. Краї 
дошки та текст рельєфні. Дошка містить отвори для кріплення 
гвинтами з гладкою головкою.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  85609  
 

Дата реєстрації авторського права  11.02.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Деркач Андрій Леонідович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, створений для телебачення, ілюстрація, 
похідний твір  

 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Синопсис телевізійної програми "Доброго ранку, Країно!"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Твір зображує основну творчу ідею, мету та принципи створення та 
проведення телевізійної програми "Доброго ранку, Країно!" 
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  85610  
 

Дата реєстрації авторського права  11.02.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Фомішина Віра 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)  Літературний письмовий твір "Методичні рекомендації та 

індивідуальні завдання для самостійної роботи студентів з дисципліни 
"Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності" підготовки фахівців 
на другому (магістерському) рівні вищої освіти спеціальності 073 
"Менеджмент"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  85611  
 
Дата реєстрації авторського права  11.02.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Арсенюк Ігор Ростиславович, Білий Володимир Андрійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Комп'ютерна програма "Інформаційна веб-технологія для створення 

робочих зв'язків"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Розроблено програмний продукт, що базується на інтелектуальному 
аналізі даних, що використовує для кластеризації профілів 
користувачів модифікований метод к-середніх Мак-Кіна, реалізований 
на мові програмування Python, основна функція якого - створення 
робочих зв'язків.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  85612  
 

Дата реєстрації авторського права  11.02.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Стахов Юрій Володимирович  
 
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 "Финансовый прорыв фотографа"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  85613  
 

Дата реєстрації авторського права  11.02.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Коновалов Костянтин Георгійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний сценарій серіалу "Анатра-Анасаль"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Фільм про перші нелегкі, небезпечні, але талановиті кроки 
українського авіабудування під час Директорії.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  85614  
 

Дата реєстрації авторського права  11.02.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Тримбач Сергій 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)  Літературний сценарій серіалу "Зрадник"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

1970-ті - час, коли, опісля Відлиги 1950-60-х, почався новий наступ на 
Україну, українство, національну культуру.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  85615  
 

Дата реєстрації авторського права  11.02.2019  
 
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"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Твір образотворчого мистецтва "Малюнок "Воспитание без 
страдания" представлений зображенням трьох пазлів, усередині яких 
міститься зображення двох смайлів та сердечко.   
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  85616  
 

Дата реєстрації авторського права  11.02.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лебедінцев Андрій Віталійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір "Проект "онлайн-лагеря 
"AGAINHELLO"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Суть проекту онлайн-табору "AGAINHELLO" - це проведення 
спортивного табору в онлайн-режимі на онлайн-майданчику, який 
використовує відеозаписи спортсменів, відео в прямому ефірі, 
статистику спортсменів без особистої присутності учасників.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  85617  
 
Дата реєстрації авторського права  11.02.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Розен Віктор Петрович, Давиденко Людмила Валеріївна, Давиденко 
Ніна Володимирівна  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Процедура побудови базового рівня 
електроспоживання насосної станції водопостачання"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Запропоновано процедуру визначення базового рівня 
електроспоживання насосної станції водопостачання, адаптованого до 
фактичних умов її роботи, яка базується на застосуванні моделей 
електроспоживання, диференційованих за сезоном та типом дня, 
побудова яких передбачає виявлення та формалізацію циклічних змін 
процесу водоподачі.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  85618  
 

Дата реєстрації авторського права  11.02.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Огірко Ольга Ігорівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Програмне забезпечення інформаційної 
технології обробки даних ризику і безпеки кіберфізичних систем зі 
змінними параметрами"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Інформаційна безпека - це стан захищенності систем обробки і 
зберігання даних, при якому забезпечено конфіденційність, доступність 
і цілісність інформації, комплекс заходів, спрямованих на забезпечення 
захищенності інформації від несанкціонованого доступу.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  85619  
  

Дата реєстрації авторського права  11.02.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Єршова Ніна Михайлівна, Вельмагіна Наталя Олександрівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір наукового характеру "Методика проектирования процесса 
взаимодействий трех предприятий в единой производственной 
системе"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Розроблена методика проектування процесу взаємодії трьох 
підприємств, що випускають різну кінцеву продукцію. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  85620  
 

Дата реєстрації авторського права  11.02.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Єршова Ніна Михайлівна, Євсюкова Марина Євгенівна  
 
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 формування виробничої системи з трьох 
підприємств, що випускають різну будівельну екологічно чисту 
продукцію"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Розроблена методика формування виробничої системи з трьох 
підприємств, що випускають різну будівельну екологічно чисту 
продукцію, на основі математичної моделі виробничої системи, яка 
об'єднує взаємодіючі підприємства.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  85621  
 
Дата реєстрації авторського права  11.02.2019  
 
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, ілюстрація  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір навчального характеру з ілюстраціями "Книга-пазл 
"ФразеоСвіт"  фразеологічних антонімів-синонімів до навчально-
дидактичної гри "СловоГрай"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Твір "ФразеоСвіт" являє собою ілюстрований міні-словник 
найуживаніших фразеологічних антонімів-синонімів та фразеологічних 
псевдосинонімів, приблизно однакових за основним лексичним 
значенням.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  85622  
 
Дата реєстрації авторського права  11.02.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Єршова Ніна Михайлівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Способ идентификации параметров динамических 
моделей производственных процессов и систем"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Розроблений спосіб ідентифікацій параметрів динамічних моделей 
виробничих процесів і систем по коренях характеристичного рівняння, 
що утримується у передаточній функції моделі.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  85623  
 
Дата реєстрації авторського права  11.02.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ляшенко Олена Миколаївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчальний посібник "Технології розробки крос-платформних 
програмних додатків за допомогою Unity 3D"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Основною метою посібника є узагальнення й систематизація 
теоретичних надбань в галузі розробки крос-платформних 
комп'ютерних ігор та створення  ігрового контенту за допомогою 
системи Unity 3D.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  85624  
 

Дата реєстрації авторського права  11.02.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бузовкіна Людмила Борисівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Графічне зображення "Bita Music"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  85625  
 

Дата реєстрації авторського права  11.02.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Прогонний Микола Віталійович, Сухоручкіна Ольга Миколаївна  
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Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій та 
систем Національної академії наук України та Міністерства освіти і 
науки України 

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Модуль формування образів об'єктів при 
виконанні автономним мобільним роботом завдання "Вивчи об'єкт" 
("UTskExamineObject")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма призначена для автоматичного збирання, аналізу, 
інтерпретації та представлення у компактних структурах пам'яті 
інформації різних модальностей про об'єкти в середовищі 
функціонування автономного мобільного робота, віддалений доступ до 
використання якого здійснюється через веб-інтерфейс користувача.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  85626  
 
Дата реєстрації авторського права  11.02.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Засєкін Дмитро Адамович, Кос'янчук Ніна Іванівна, Соломон 
В'ячеслав Віталійович, Кучерук Марія Дмитрівна  

 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Національний університет біоресурсів і природокористування України 
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, ілюстрація  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературно-письмовий твір наукового характеру "Ветеринарна 
гігієна та санітарія"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Даний порадник допоможе студенту швидко зорієнтуватись в програмі 
дисципліни "Ветеринарна гігієна та санітарія" та зрозуміти на які 
основні питання треба звертати увагу для оволодіння основами знань 
про ветеринарно-санітарні вимоги в ланцюзі виробництва продукції 
тваринництва "від лану - до столу". 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  85627  
 
Дата реєстрації авторського права  11.02.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Засєкін Дмитро Адамович, Баль-Прилипко Лариса Вацлавівна, 
Соломон В'ячеслав Віталійович, Слободянюк Наталія Михайлівна  

 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Національний університет біоресурсів і природокористування України 
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Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, ілюстрація  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературно-письмовий твір наукового характеру "Основи наукових 
досліджень та технічної творчості"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У посібнику висвітлено основні положення про науку, наукову 
творчість, а також описана історія виникнення університетів. Особливе 
місце відведено методологічним принципам визначення науки і 
наукових досліджень. Акцентована увага на питаннях формування 
теми, мети і завдань наукового дослідження, висновків і пропозицій. 
Систематизовані правила оформлення курсових, дипломних, 
магістерських, дисертаційних та інших науково-дослідних робіт. 
Наведені загальні відомості про винахідництво і раціоналізаторство у 
вищих закладах освіти України. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  85628  
 
Дата реєстрації авторського права  11.02.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Білоус Світлана Юріївна, Ліханов Артур Федорович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Національний університет біоресурсів і природокористування України 
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературно-письмовий твір наукового характеру "ГОРМОНАЛЬНА 
ІНДУКЦІЯ МОРФОГЕННИХ ПРОЦЕСІВ У КАЛЮСНИХ 
ТКАНИНАХ ОСИКИ (POPULUS TREMULA L.) IN VITRO"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Встановлено, що на всіх типах живильних середовищ індукція 
калюсогенезу активніше відбувалась на фрагментах листкових 
пластинок. Визначено, що в асептичному рослинному матеріалі осики 
зеленокорої форми на калюсогенному живильному середовищі калюс 
утворювався швидко після нетривалого періоду адаптації.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  85629  
 
Дата реєстрації авторського права  11.02.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Білоус Андрій Михайлович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Національний університет біоресурсів і природокористування України 
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
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Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературно-письмовий твір наукового характеру "Таблиці для 
оцінювання мортмаси опаду грубих гілок вільхових насаджень"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Таблиці для оцінювання мортмаси опаду грубих гілок модальних 
вегетативних вільхових насаджень використовуються як нормативно-
довідкові дані для визначення запасу органічної речовини в абсолютно 
сухому стані опаду грубих гілок вільхи клейкої в умовах Українського 
Полісся.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  85630  
 
Дата реєстрації авторського права  11.02.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Захаренко Микола Олександрович, Поляковський Василь 
Михайлович, Шевченко Лариса Василівна, Михальська Віта 
Михайлівна, Чепіль Людмила Василівна (Малюга)  

 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Національний університет біоресурсів і природокористування України 
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, ілюстрація  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчальний посібник "Санітарно-гігієнічні вимоги до води та 
водопостачання сільськогосподарських підприємств"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Наведено санітарно-гігієнічні вимоги до джерел водопостачання, їх 
санітарно-топографічного обстеження, водозабору води, значення 
систем та схем сільськогосподарського водопостачання, якості води. 
Розраховано на студентів факультетів Ветеринарної медицини, 
Технологія виробництва та переробки продукції тваринництва та 
рибогосподарського напряму. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  85631  
 
Дата реєстрації авторського права  11.02.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Личук Марія Іванівна, Захуцька Оксана Володимирівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Національний університет біоресурсів і природокористування України 
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Стаття "ЛІНГВІСТИЧНЕ ОПИСУВАННЯ ДВОКОМПОНЕНТНИХ І 
ТРИКОМПОНЕНТНИХ БІОЛОГІЧНИХ ТЕРМІНІВ: СТРУКТУРНЕ 
МОДЕЛЮВАННЯ"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У статті визначено формальні та семантичні принципи типології 
синтаксично нечленованих одиниць.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  85632  
 

Дата реєстрації авторського права  11.02.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Білоус Андрій Михайлович, Миронюк Віктор Валентинович, Дячук 
Петро Петрович  

 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Національний університет біоресурсів і природокористування України 
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературно-письмовий твір наукового характеру "Методика 
обчислення стовбурового запасу лісових насаджень на пробних 
ділянках вибіркової інвентаризації лісу"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Таблиці для оцінювання накопиченої енергії в компонентах фітомаси 
модальних насіннєвих березових насаджень використовуються як 
нормативно-довідкові дані для визначення запасу енергії в основних 
компонентах фітомаси насаджень берези повислої в умовах 
Українського Полісся.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  85633  
 

Дата реєстрації авторського права  11.02.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Засєкін Дмитро Адамович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Національний університет біоресурсів і природокористування України 
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, ілюстрація  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературно-письмовий твір наукового характеру "Фізико-хімічні та 
біохімічні основи переробки м'яса"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Дана робота допоможе студенту швидко зорієнтуватись у програмі 
"Фізико-хімічні та біохімічні основи переробки м'яса". Дисципліна 
належить до циклу спеціальних дисциплін і є важливою при підготовці 
бакалаврів.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  85634  
 

Дата реєстрації авторського права  11.02.2019  
 
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 "Нейро-моделюючий 3D масаж" 
(іспанська технологія масажу)"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Описана методика поступового занурення в тканини з 
диференціюванням, тобто з розподілом і зміною навантаження на 
кожну систему.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  85635  
 

Дата реєстрації авторського права  11.02.2019  
 
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 "Корекція раціону харчування"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Твір допоможе нормалізувати роботу внутрішніх органів, прискорить 
процеси відновлення опорно-рухового апарату і, в кінцевому 
результаті, забезпечить гарне самопочуття, здоров'я і прекрасний 
зовнішній вигляд.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  85636  
 

Дата реєстрації авторського права  11.02.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Костенко Аліса Олексіївна  
 
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 "Система критеріїв відбору суб'єктів господарювання 
для проведення документальних перевірок дотримання вимог 
законодавства України з питань державної митної справи"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Костенко А. О. Система критеріїв відбору суб'єктів 
господарювання для проведення документальних перевірок 
дотримання вимог законодавства України з питань державної митної 
справи / Митна безпека. - 2018. - № 1 (2). - С. 90-100. 

 
Анотація   

У статті запропоновано Систему критеріїв відбору суб'єктів 
господарювання для проведення документальних перевірок 
дотримання вимог законодавства України з питань державної митної 
справи, яка включає 51 критерій відбору, що структуровані за 
областями аналізу ризику, а також формулу розрахунку сукупної 
оцінки значень за всіма критеріями аналізу ризику, які спрацювали у 
відношенні суб'єкта господарювання.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  85637  
 

Дата реєстрації авторського права  11.02.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Іщенко 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)  Літературний письмовий твір "Авторська техніка "Расстановки 
корневых динамик" ("Расстановки корневых динамик")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Розстановки кореневих динамік - техніка методу ДМС, призначена для 
роботи зі стійкими обмежуючими патернами мислення і дій людини.  
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  85638  
 
Дата реєстрації авторського права  11.02.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Іщенко 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)  Літературний письмовий твір "Авторский метод Ірини Іщенко 
"ДЕКОНСТРУКЦИЯ МАТРИЦЫ СУДЬБЫ" ("ДМС")  
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Метод ДМС спрямований на зцілення і трансформацію особистості, а 
так само на зміну її долі.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  85639  
 
Дата реєстрації авторського права  11.02.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Іщенко 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)  Літературний письмовий твір "Авторська техніка "Кайтен-сессия" 
("Кайтен-сессия")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Кайтен-сесія - форматна техніка ДМС для самодопомоги, 
індивідуального консультування і роботи в групах. Під час кайтен-
сесій має відбутися відкриття інфо-енергофайла і його трансформація 
за рахунок внутрішнього розвороту фокуса свідомості.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  85640  
 
Дата реєстрації авторського права  11.02.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Іщенко 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)  Літературний письмовий твір "Авторська техніка "Айвижинг" 
("Айвижинг")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Техніка айвіжінг є технікою внутрішнього спостереження, свого роду 
віддзеркалювання тих внутрішніх образів, які проявляються у людини 
в зв'язку із заданою темою і тією програмою, яка стоїть за нею.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  85641  
 
Дата реєстрації авторського права  11.02.2019  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Іщенко 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)  Літературний письмовий твір "Авторська техніка "Спектральные 
расстановки" ("Спектральные расстановки")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Спектральні розстановки - неформатна розстановочна робота, яку 
супроводжує команда професійних заступників. Ця робота проходить 
за особистим запитом і особливо є затребуваною в запитах на зміну 
загальної конфігурації системи і долі.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  85642  
 
Дата реєстрації авторського права  11.02.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Іщенко 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)  Літературний письмовий твір "Авторська техніка "SPARK" 
("SPARK")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

"SPARK" (Спектральна атмарекріація) - групова, форматна робота із 
запитами по одній темі. Замовник - вся група. Робота ґрунтується на 
груповій динаміці за рахунок спектрального резонансу.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  85643  
 
Дата реєстрації авторського права  11.02.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Іщенко 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)  Літературний письмовий твір "Авторський тренінг "Мистерия" 
("Мистерия")  
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

"Містерія" - масштабні (до від 30 до 100 учасників) сценарні 
розстановки, основані на гармонійній послідовності спонтанних рухів 
душі кожного з її учасників.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  85644  
 

Дата реєстрації авторського права  11.02.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Іщенко 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)  Літературний письмовий твір "Авторський тренінг "Возрождение" 
("Возрождение")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Тренінг "Відродження" - групова робота, в якій клієнт фізично 
проходить збудований з тіл "родовий канал", попередньо 
"перепроживши" першу і другу Базову Пренатальну Матрицю, на 
виході його зустрічає замісник матері і батька. З'єднавшись з батьками 
і проговоривши їм "молитву на світанку життя", клієнт отримує 
можливість не тільки зібрати травмовані під час пологів частини душі, 
а й отримати ресурси родової системи у вигляді їх підтримки і 
благословення.   
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  85645  
 

Дата реєстрації авторського права  11.02.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Іщенко 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)  Літературний письмовий твір "АТМАЛОГИЯ"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Атмалогія - прикладна, міждисциплінарна галузь знань, спрямована на 
систематизацію та об'єднання понять про структуру особистості, сенс 
людського життя і способи впливу на долю. Атмалогія об'єднує в собі 
гуманітарний і природно-науковий підхід.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  85646  
 

Дата реєстрації авторського права  11.02.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Малішевська Алла Петрівна, Зубик Світлана Петрівна, Старовойт 
Володимир Миколайович  

 
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 "Потенціал - "Школа партнерської 
кооперації"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

"Школа партнерської кооперації" є формою організації освітнього 
простору комунального закладу "Навчально-виховний комплекс 
"Школа І ступеня - Гімназія "Потенціал" міста Києва.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  85647  
 

Дата реєстрації авторського права  12.02.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Коберник Галина Іванівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Стаття "Суть неперервної педагогічної освіти"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

В статті обґрунтовано необхідність та важливість неперервної овіти, 
висвітлено протиріччя в освіті та її відносинах із суспільством, 
розкрито суть неперервної педагогічної освіти.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  85648  
 

Дата реєстрації авторського права  12.02.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дячук Павло Вікторович, Перфільєва Людмила Павлівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
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Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Ознайомлення з біотехнологіями студентів початкової 
освіти в курсі "Природознавство"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

При вивчені курсу природознавства студентами початкової освіти 
розглядаються питання розмноження рослин та тварин.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  85649  
 
Дата реєстрації авторського права  12.02.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дячук Павло Вікторович, Перфільєва Людмила Павлівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Тези "Інтеграція "я"-концепції у інноваційні технології при виявленні 
обдарованості учнів початкової школи"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Відповідь будь-якого школяра на запитання "Хто я?" насамперед 
містить характеристики Я-образу, тобто його вік, стать і фізичні 
властивості. Зазвичай учень описує свої сильні або слабкі сторони, 
перелічує риси характеру. Ширше "я"-концепцію людини розглядають 
як інтерпретацію відповідей на запитання "Хто я?" 
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  85650  
 
Дата реєстрації авторського права  12.02.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Барабан Марія Володимирівна, Бевз Олександр Миколайович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Вінницький національний технічний університет 
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Пошук оптимального шляху на основі 
генетичного алгоритму"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Комп'ютерна програма призначена для демонстрації пошуку 
оптимального шляху від одного вузла графу до іншого, з 
використанням адаптивного генетичного алгоритму.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  85651  
 

Дата реєстрації авторського права  12.02.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Барабан Марія Володимирівна, Бевз Олександр Миколайович, 
Барабан Сергій Володимирович  

 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Вінницький національний технічний університет 
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  "Комп'ютерна програма для обробки повідомлень від mqtt-клієнта"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Комп'ютерна програма для роботи веб-сторінки, що приймає 
повідомлення у форматі JSON від MQTT-брокера на сервері.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  85652  
 

Дата реєстрації авторського права  12.02.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Барабан Марія Володимирівна, Бевз Олександр Миколайович, 
Барабан Сергій Володимирович  

 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Вінницький національний технічний університет 
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  "Комп'ютерна програма для розрахунку біфуркації динамічних систем 
за малих змін їх параметрів"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Комп'ютерна програма враховує зміни якісної картини розбиття 
фазового простору залежно від змін одного чи кількох параметрів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  85653  
 

Дата реєстрації авторського права  12.02.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Барабан Марія Володимирівна, Бевз Олександр Миколайович, 
Барабан Сергій Володимирович  

 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Вінницький національний технічний університет 
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
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Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  "Комп'ютерна програма для конвертування рисунків в цифровий 
код"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Комп'ютерна програма призначена для конвертування рисунків в 
цифровий код.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  85654  
 

Дата реєстрації авторського права  12.02.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Барабан Марія Володимирівна, Бевз Олександр Миколайович, 
Барабан Сергій Володимирович  

 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Вінницький національний технічний університет 
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  "Комп'ютерна програма для представлення машинного коду в 
літерно-цифровий"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Комп'ютерна програма призначена для перетворення незрозумілого 
машинного коду в цифри та літери, зрозумілі для сприйняття 
людиною. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  85655  
 
Дата реєстрації авторського права  12.02.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Березюк Олег Володимирович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Вінницький національний технічний університет 
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Керуюча програма вологоміра твердих 
побутових відходів на базі мікроконтролерної плати Arduino UNO R3"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма дозволяє виконувати вимірювання відносної вологості 
твердих побутових відходів, виводити дані на LCD-дисплей та монітор 
послідовного порту комп'ютера.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  85656  
 
Дата реєстрації авторського права  12.02.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Леньга Олег Володимирович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "ДМСС-ІНЖИНІРИНГ" 
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  "Комп'ютерна програма для автоматизації розрахунків коливної 

стійкості Об'єднаної Енергосистеми України"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Розроблено комп'ютерну програму для автоматизації розрахунків 
коливної стійкості Об'єднаної Енергосистеми України.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  85657  
 
Дата реєстрації авторського права  12.02.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Захаров Андрій Михайлович, Горошко Павло Сергійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "ДМСС-ІНЖИНІРИНГ" 
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  База даних  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  "База даних параметрів та налаштувань для моделювання, оцінки 

ефективності та налаштування протиаварійної автоматики типу 
АОЗН"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  85658  
 

Дата реєстрації авторського права  12.02.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Пекарчук Микита Сергійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "АКТИВ ТРАНС" 
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма по керуванню залізничним терміналом 
"Інформаційно-транспортна система "АКТИВ ТРАНС" ("ІТС 
"АКТИВ ТРАНС")  
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програмний продукт складається з модулів: "блок синхронізації з 
залізницею", "модуль синхронізації з ваговою станцією", "клієнтський 
застосунок для роботи користувачів", "мобільний додаток для 
проведення комерційного огляду".  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  85659  
 
Дата реєстрації авторського права  12.02.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гудкова Наталія Володимирівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Літературний письмовий твір "Курс "Інтерпретація природної та 

культурної спадщини"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Курс знайомить слухачів з базовими принципами та підходами 
мистецтва інтерпретації.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  85660  
 
Дата реєстрації авторського права  12.02.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бойчук Олександр Васильович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця  Харківська державна академія дизайну і мистецтв 
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір, ілюстрація, складений твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Збірка графічних зображень з описом "Побутовий виріб з інноваційно-

екологічною складовою"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  85661  
 

Дата реєстрації авторського права  12.02.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бойчук Олександр Васильович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Харківська державна академія дизайну і мистецтв 
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Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, ілюстрація, складений твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка графічних зображень з описом "Благоустрій Безлюдівського 
пляжу засобами дизайну"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  85662  
 
Дата реєстрації авторського права  12.02.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бойчук Олександр Васильович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця  Харківська державна академія дизайну і мистецтв 
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір, ілюстрація, складений твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Збірка графічних зображень з описом "Міська інформаційна точка"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  85663  
 

Дата реєстрації авторського права  12.02.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Пучин Максим Федорович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Сценарій проекту "100 км без їжі та сну"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Сценарій містить приблизний маршрут, таймінг та умови проведення 
проекту.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  85664  
 

Дата реєстрації авторського права  12.02.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Фаустова Марія Олексіївна, Назарчук Олександр Адамович, 
Петрушанко Тетяна Олексіївна, Лобань Галина Андріївна, Ананьєва 
Майя Миколаївна, Басараб Ярослав Олексійович  
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Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Опис до патенту "Спосіб лікування периімплантантного мукозиду"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Запропонаваний твір належить до галузі медицини, а саме хірургічної 
стоматології. Може бути використана як модель лікування 
периімплантатних мукозидів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  85665  
 

Дата реєстрації авторського права  12.02.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гадицька Ганна Миколаївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, твір образотворчого мистецтва  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Книга "Сказка о лабрадорше Джемме и оленёнке Пятнышке и о 
настоящей дружбе"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  85666  
 
Дата реєстрації авторського права  12.02.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Баграмян Жанна 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 "Органайзер "Owner Digital" ("Owner 
Digital")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Авторський щоденник для планування і формування особистого 
бренду та бізнесу. 
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  85667  
 
Дата реєстрації авторського права  12.02.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Салій Олександр Орестович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Аудіовізуальний твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Фільм "Історія Баку Юнайтед: шлях до успіху / History of Baku United 
Futsal Club: The way to success"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  85668  
 

Дата реєстрації авторського права  12.02.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Грудненко Альона 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)  Графічне зображення "Зображення логотипу "СТОМАТОЛОГИЯ 
Crystal Dent"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  85669  
 
Дата реєстрації авторського права  12.02.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гладченко Віктор Олексійович, Лантух Володимир Анатолійович  
 
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 з ілюстраціями 
"Концептуальний проект облаштування та ефективної експлуатації 
траси для аматорських автозаїздів"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Твір являє собою авторську розробку концептуального проекту 
облаштування та ефективної експлуатації траси для аматорських 
автозаїздів, де, у загальних рисах, визначені ідея, актуальність, мета, 
цільова аудиторія, можливий шлях фінансування і реалізації 
організаційно-правової форми, а також інші ключові аспекти.  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  85670  
 

Дата реєстрації авторського права  12.02.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Заремба Ольга Олександрівна, Міняйло Вікторія 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 "ФОРЕНЗІК " ПРОГРАМА"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Дисципліна "Форензік" викладається студентам, які опановують 
спеціальність 071 "Облік і оподаткування", освітнього ступеня 
"магістр" на кафедрі фінансового аудиту КНТЕУ. Вивчення даної 
дисципліни передбачає формування у студентів аналітичного 
мислення, засвоєння ними глибоких теоретичних і практичних знань і 
набуття навичок з питань виявлення, оцінки та інтерпретації 
інформації, виявленої в процесі дослідження бухгалтерських 
документів. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  85671  
 

Дата реєстрації авторського права  12.02.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Нікіфорова Вікторія Геннадіївна, Чала Наталія Миколаївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Київський національний торговельно-економічний університет 
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчально-методичне видання "ІНОЗЕМНА МОВА ЗА 
ПРОФЕСІЙНИМ СПРЯМУВАННЯМ (АНГЛІЙСЬКА) ДЛЯ 
ЕКОНОМІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ" Збірник текстів та завдань 
для самостійної роботи"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Методичні рекомендації для самостійної роботи призначено для 
здобувачів ступеня вищої освіти "бакалавр" спеціальності 035 
"Філологія" спеціалізація 03501 "Германські мови та література  
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(переклад включно)". Матеріал розроблений на основі сучасних 
принципів комунікативних потреб майбутніх фахівців. Методичні 
рекомендації складаються з 7 модулів: Banks and Banking, Bank 
Organization, Banking Services, Finance, Accounting, Audit, Financial 
Institutions, Money. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  85672  
 

Дата реєстрації авторського права  12.02.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Довженко Інна Віталіївна  
 
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 завдань 
для самостійної роботи"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Збірник завдань для самостійної роботи призначений актуальній 
проблемі формування та вдосконалення лексики й повторення 
граматики майбутніх фахівців у сфері готельно-ресторанної справи. 
Пропонується в процесі навчання студентів вищих закладів освіти 
використовувати тестові (практичні) завдання та діалоги, що дають 
змогу об'єктивно перевірити знання професійної лексики та 
граматики. Вільне володіння лексикою зі спеціальності в свою чергу 
сприятиме формуванню навиків спілкування фахівців у галузі 
готельно-ресторанної справи. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  85673  
 

Дата реєстрації авторського права  12.02.2019  
 
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 "ОБЛІК І ЗВІТНІСТЬ В 
ОПОДАТКУВАННІ" Опорний конспект лекцій"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Опорний конспект лекцій з дисципліни "Облік і звітність в 
оподаткуванні" призначено для студентів освітнього ступеня 
"бакалавр" галузі знань 07 "Управління та адміністрування" за  
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спеціальністю 071 "Облік і оподаткування" усіх форм навчання та 
спеціалізацій. В опорному конспекті лекцій у логічній формі 
систематизовано та розкрито методику обліку податкових зобов'язань 
та складання податкової звітності відповідно до чинного законодавства 
України. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  85674  
 

Дата реєстрації авторського права  12.02.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мицик Юрій Андрійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, похідний твір, складений твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Книга "Олександр Гваньїні. Хроніка европейської Сарматії"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Книга - важливе історичне джерело та пам'ятка європейської 
історіографії XVI-XVII ст. Написана легко, доступно й цікаво, 
"Хроніка..." стала неоціненним посібником для вивчення історії та 
географії народів і країн Центрально-Східної Європи, а також їхніх 
сусідів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  85675  
 

Дата реєстрації авторського права  12.02.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Пришляк Володимир Васильович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, складений твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Книга "Іван Джиджора. Від Мазепи до Розумовського. Розвідки з 
історії Гетьманщини"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

До збірки праць Івана Джиджори (1880-1919) - українського історика, 
учня Михайла Грушевського, увійшли його докторська дисертація та 
інші маловідомі розвідки, присвячені історії козацької України першої 
половини XVII ст.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  85676  
 

Дата реєстрації авторського права  12.02.2019  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шаповал Юрій Іванович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, складений твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Книга "Семен Підгайний. Українська інтелігенція на Соловках. 
Недостріляні"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Семен Підгайний (1907-1965) - відомий публіцист, історик, громадсько-
політичний діяч української діаспори. Колишній в'язень соловецьких 
концтаборів, у боротьбі проти геноциду рідного народу він був 
сподвижником Івана Багряного, одним з організаторів УРДП.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  85677  
 

Дата реєстрації авторського права  12.02.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Рибальченко Олег Миколайович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний твір "Методика графічного аналізу тестограм 
електродермальної активності поліграфного тестування (ГАТРеда)" 
("ГАТРеда")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  85678  
 

Дата реєстрації авторського права  12.02.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Рибальченко Олег Миколайович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний твір "МЕТОДИКА підготовки експерта-поліграфолога 
ТОВ "Кадрова безпека"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  85679  
 

Дата реєстрації авторського права  12.02.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Рибальченко Олег Миколайович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Літературний твір "МЕТОДИКА проведення розслідування ТОВ 

"Кадрова безпека"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  85680  

 

Дата реєстрації авторського права  12.02.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Горбачов Павло 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 "Зображення логотипу "РЕЙН АГРО"  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  85681  
 

Дата реєстрації авторського права  12.02.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Грищук Віктор Леонідович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Науковий твір "Правове регулювання повноважень органів 

Державної податкової служби України"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У цій статті розглядаються особливості правового регулювання та 
нормативного закріплення повноважень органів ДПС України. 
Розглядаються основні функції податкових органів, їх зв'язок між 
собою.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  85682  
 
Дата реєстрації авторського права  12.02.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Запольський Владислав Володимирович  
 
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)  Складений твір "Щоденник "Dance note"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Щоденник "Dance note" призначений для спортсменів, які займаються 
спортивно-бальними танцями, та необхідний для їх самоконтролю і для 
занотовування отриманої інформації, а також своїх планів та цілей.   
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  85683  
 

Дата реєстрації авторського права  12.02.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Арендаренко Володимир Миколайович, Іванов Олег Миколайович, 
Назаренко Олексій Олексійович  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчальний посібник "Основи дослідження і проектування механізмів 
і машин"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: В. М. Арендаренко, О. М. Іванов, О. О. Назаренко. 
Основи дослідження і проектування механізмів і машин. Навчальний 
посібник - Полтава, 2016. - 272 с.  

 
Анотація   

Даний посібник призначений для закріплення теоретичного матеріалу 
й отримання практичних навичок здобувачами вищої освіти при 
виконанні міждисциплінарного курсового проекту з кінематики, 
динаміки та синтезу механізмів, які використовуються в тракторах і 
автомобілях.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  85684  
 

Дата реєстрації авторського права  12.02.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Зотова Валентина Георгіївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
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Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру, складений твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Методичні рекомендації до самостійного вивчення курсу "Історія 
української літератури. Давня українська література"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Методичні рекомендації до самостійного вивчення 
курсу "Історія української літератури. Давня українська література"  
для студентів спеціальності 014.01 Середня освіта (Українська мова і 
література), 035.01 Філологія. Українська мова і література 
Мелітополь, 2018. - 42 с. 

 
Анотація   

У методичних рекомендаціях викладено основні положення та 
структурні компоненти роботи над курсом "Історія української 
літератури. Давня українська література". Основну увагу приділено 
підготовці до семінарських занять та вивченню тем, винесених на 
самостійне позааудиторне опрацювання.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  85685  
 

Дата реєстрації авторського права  12.02.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ляшенко Оксана Анатоліївна, Калініченко Ігор Володимирович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Наукова стаття "Формування комплексу основних методичних, 
організаційних заходів та програмних засобів для підняття позицій 
вишів в мережі Internet"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Розглянуто питання рейтингування закладів вищої освіти з позицій їх 
веб-представництва. Розроблено та запропоновано методи та заходи, 
які допоможуть підняти рейтинг веб-ресурсу.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  85686  
 

Дата реєстрації авторського права  12.02.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ляшенко Оксана Анатоліївна, Шулак В'ячеслав 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 "Застосування функціонально-модульного підходу до 
проектування підсистеми визначення збалансованого раціону 
харчування"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Запропоновано проектування інформаційної підсистеми визначення 
збалансованого раціону харчування.   
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  85687  
 

Дата реєстрації авторського права  12.02.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Болотов Борис Васильович, Болотов Максим Борисович, Болотов 
Ілларіон Максимович  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Основи побудови матерії"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Троє вчених створили нову модель речовини, у якій Менделєєвська 
концепція постає як окремий випадок  великого поля елементів. А 
відкрито їх дійсно безліч - більш ніж десять тисяч у таблиці ізостерів 
Болотових.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  85688  
 

Дата реєстрації авторського права  12.02.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Крилова Алла Миколаївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Наукова стаття "Звітність про польові роботи землемірів 
Спеціального межування (на прикладі Таврійської губернської 
креслярні)"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Крилова А. М. Звітність про польові роботи 
землемірів Спеціального межування (на прикладі Таврійської 
губернської креслярні) // Історико-географічні дослідження в Україні. 
Збірка наукових праць. / Відп. ред. Г. В. Боряк. Упорядник С. Б. 
Хведченя. - К. : НАН України, Ін-т історії України, 2012. Число 12. - С. 
143-154. 

 
Анотація   

В статті розглядається структура межових установ Міністерства 
юстиції, особливості та обсяги звітності про польові роботи землемірів  
Спеціального межування з 1861 до 1917 рр.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  85689  
 

Дата реєстрації авторського права  12.02.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Толстопятова Інна Василівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Автоматизована інформаційно-аналітична 
система "ВЕЛИКІ ДАНІ - ЕФЕКТИВНІСТЬ, BIG DATA"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  85690  
 

Дата реєстрації авторського права  12.02.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Конохова Зоя Петрівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Асиметрія інформації в управлінні економічною 
системою"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Розглядається проблема управління економічною системою України, 
яка побудована як механізм отримання політико-адміністративної 
ренти.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  85691  
 

Дата реєстрації авторського права  12.02.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Конохова Зоя Петрівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Ціна інформації у інформаційному бізнесі"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Досліджується актуальна проблема функціонування інформаційного 
бізнесу - визначення ціни унікальної інформації. Розглядається 
структура специфічної квазіренти.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  85692  
 
Дата реєстрації авторського права  12.02.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Конохова Зоя Петрівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Інформація як специфічний ресурс організації"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Розглядаються особливості використання інформації як економічного 
ресурсу. Досліджуються властивості інформації, що формують її 
цінність для споживачів.    
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  85693  
 

Дата реєстрації авторського права  12.02.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Конохова Зоя Петрівна, Харченко Алла Олександрівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Інформаційна природа структуроутворюючих 
складових економічної системи"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Визначається інформаційна сутність зв'язків між елементами 
економічної системи та відносин власності, як її основної 
структуроутворюючої складової. Запропоновано визначення власності 
як сукупності даних про режим доступу до обмежених ресурсів або 
благ.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  85694  
 

Дата реєстрації авторського права  12.02.2019  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Конохова Зоя Петрівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Економіка інформації у просторі економічних 
досліджень"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
 

Анотація   
Розглядається економіка інформації як область наукових досліджень. 
Відображені основні етапи розвитку поглядів на економічне втілення 
інформації. Визначаються основні напрями вивчення властивостей 
інформації, як економічного явища та процесу.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  85695  
 

Дата реєстрації авторського права  12.02.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Миронова Марина Михайлівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Малюнок "Skin Secret"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
 

Анотація   
Малюнок був розроблений для використання його як логотипу 
обладнання та інструментів в косметологічній сфері, для надання 
послуг у сфері косметології.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  85696  
 

Дата реєстрації авторського права  12.02.2019  
 
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)  Музичний твір з текстом "Мораль"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
 

Анотація   
Музичний твір з текстом "Мораль" є піснею про стосунки між 
дівчиною та хлопцем.   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  85697  
 

Дата реєстрації авторського права  12.02.2019  
 
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)  Музичний твір з текстом "Без чувств"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Музичний твір з текстом "Без чувств" є піснею про кохання.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  85698  
 
Дата реєстрації авторського права  12.02.2019  
 
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)  Музичний твір з текстом "Нирвана"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Музичний твір з текстом "Нирвана" є піснею, в якій від імені дівчини 
йде монолог про її відчуття відношення до поточної миті.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  85699  
 

Дата реєстрації авторського права  12.02.2019  
 
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)  Музичний твір з текстом "Поджигай"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Музичний твір з текстом "Поджигай" є піснею, в якій від імені дівчини 
йде розмова-монолог про її відчуття та бажання.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  85700  
 

Дата реєстрації авторського права  12.02.2019  
 
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)  Музичний твір з текстом "Поджигай" (Version 2)   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
 

Анотація   
Музичний твір з текстом "Поджигай" (Version 2) є другим варіантом 
пісні на текст "Поджигай", в якій від імені дівчини йде розмова-
монолог про її відчуття та бажання.     
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  85701  
 

Дата реєстрації авторського права  12.02.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Миронова Марина Михайлівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 

Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Фотографічний твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Збірка фотографій "Skin Secret"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
 

Анотація   
Збірка фотографій, які використовуються для рекламування та 
представлення споживачу косметологічних інструментів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  85702  
 

Дата реєстрації авторського права  12.02.2019  
 
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)  Музичний твір з текстом "Прости"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
 

Анотація   
Музичний твір з текстом "Прости" є ліричною піснею про кохання, в 
якій від імені дівчини йде розмова-монолог про її відчуття та звернення 
до коханого.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  85703  
 

Дата реєстрації авторського права  12.02.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Рябуха Тетяна Валеріївна, Гурова Тетяна Юріївна, Гуров Сергій 
Юрійович  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчальний посібник "Practice makes perfect or speech without a hitch. 
A practical course of phonetics"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Навчальний посібник призначений до підготовки до семінарських 
занять студентів з курсу "Практична фонета" містить тематичний 
план дисціпліни, список рекомендованої літератури, матеріали для 
аудиторної та самостійної роботи студентів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  85704  
 

Дата реєстрації авторського права  12.02.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Куроєдова Віра Дмитрівна, Галич Людмила Борисівна, Головко Нонна 
Василівна, Дмитренко Марина Іванівна, Сірик Валентина Андріївна, 
Трофименко Катерина Леонідівна, Макарова Олександра Миколаївна  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, ілюстрація  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчальний посібник "Атлас ортодонтичних апаратів"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Навчальний посібник "Атлас ортодонтичних апаратів" присвячений 
актуальним розділам загальної та клінічної ортодонтії.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  85705  
 

Дата реєстрації авторського права  12.02.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кукуруза Ганна Володимирівна, Кирилова Олена Олександрівна, 
Цилюрик Сергій Миколайович  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
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Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  База даних  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна база даних "Розвиток дітей раннього віку за "ASQ-3"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

База даних являє собою інформаційний масив даних, що відображають 
інформацію щодо розвитку дитини в певні вікові періоди.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  85706  
 

Дата реєстрації авторського права  12.02.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ковалинська Інна Володимирівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Невербальна комунікація"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Навчальний посібник для студентів галузі знань 0302 "Міжнародні 
відносини", 0203 "Гуманітарні науки напряму підготовки", 6.030205 
"Країзнавство", 6.020303 "Філологія" (переклад).  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  85707  
 
Дата реєстрації авторського права  12.02.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ковалинська Інна Володимирівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Contrastive Lexicology"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Навчальний посібник призначений для студентів вищих навчальних 
закладів, які навчаються за спеціальністю "Філологія. Переклад".  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  85708  
 
Дата реєстрації авторського права  12.02.2019  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Побоча Катерина 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)  Стаття "Особливості сек'ютиризації у банках України в умовах 
фінансової нестабільності"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Стаття присвячена тенденціям, проблемам та перспективам 
проведення сек'ютиризації в практиці банків України.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  85709  
 
Дата реєстрації авторського права  12.02.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Олешко Анна Анатоліївна, Побоча Катерина 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)  Стаття "Актуальні напрями подолання банківської кризи в Україні"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Негативні наслідки фінансової кризи як складова системної кризи в 
Україні.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  85710  
 
Дата реєстрації авторського права  12.02.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Софія Лоренцо (псевдонім)  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір белетристичного характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Книга "Карина"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  85711  
 
Дата реєстрації авторського права  12.02.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шинкарук Оксана Анатоліївна, Кашуба Віталій Олександрович, 
Усиченко 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)  Науковий твір "Обґрунтування побудови річного циклу підготовки 
висококваліфікованих спортсменів у бодібілдингу"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Обґрунтовано підходи до періодизації підготовки в бодібілдингу та 
застосування двоциклової підготовки, розроблено структуру 
макроциклів з урахуванням календаря змагань та особливостей 
підготовки в бодібілдингу.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  85712  
 

Дата реєстрації авторського права  12.02.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кашуба Віталій Олександрович, Шинкарук Оксана Анатоліївна, 
Ричок Тетяна Миколаївна  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Розробка мультимедіа інформаційно-методичної 
програми "Motus vita"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Розроблено мультимедіа інформаційно-методичну програму "Motus 
vita" з урахуванням ергономіки електронного навчання для 
ефективності засвоєння матеріалу на уроці з фізичного виховання.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  85713  
 

Дата реєстрації авторського права  12.02.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Юрасова Алла Миколаївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
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Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір белетристичного характеру, складений 

твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Збірка розповідей для дітей "Страшилки для детей"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Повчальні розповіді для дітей про взаємини з однолітками і дорослими. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  85714  
 
Дата реєстрації авторського права  12.02.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Юрасова Алла Миколаївна  
 
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 "Леонардо да Винчи. Этюд женских рук. 

Процесс старения"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Розповідь про те, як жіночі руки видають вік.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  85715  
 
Дата реєстрації авторського права  12.02.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Юрасова Алла Миколаївна  
 
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 "Зоопарк"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Розповідь про чоловіків.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  85716  
 

Дата реєстрації авторського права  12.02.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Юрасова Алла Миколаївна  
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Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір белетристичного характеру, складений 
твір  

 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка оповідань "Истории моего двора"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Збірка оповідань про дитинство автора.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  85717  
 

Дата реєстрації авторського права  12.02.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Юрасова Алла Миколаївна  
 
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 "Страшилки для взрослых"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Про кохання, яке погано закінчується.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  85718  
 
Дата реєстрації авторського права  12.02.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кашуба Віталій Олександрович, Шинкарук Оксана Анатоліївна, 
Дутчак Мирослав Васильович, Ричок Тетяна Миколаївна  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Технологія корекції показників фізичного стану 
школярів з вадами слуху засобами туристського багатоборства у 
процесі фізичного виховання"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Розроблено технологію корекції показників фізичного стану школярів з 
вадами слуху на основі засобів туристського багатоборства.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  85719  
 
Дата реєстрації авторського права  12.02.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Попович Ігор Степанович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Монографія "Психологічні виміри соціальних очікувань особистості"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Для психологів, викладачів, студентів, а також широкого кола читачів. 
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  85720  
 
Дата реєстрації авторського права  12.02.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мартинюк Галина Петрівна, Мартинюк Михайло Анатолійович, 
Шевчук Ірина Василівна  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Стаття "Вплив інноваційно-інвестиційного забезпечення та податкової 
політики на розвиток скотарства"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Мартинюк Г. П., Мартинюк М. А., Шевчук І. В. 

Вплив інноваційно-інвестиційного забезпечення та податкової 
політики на розвиток скотарства // Вісник Житомирського 
національного агроекологічного університету. - 2016. - № 2 (57). - С. 
122-130. 

 
Анотація   

У статті обґрунтовано проблему мобілізації ресурсів 
сільськогосподарських підприємств на розвиток  галузі скотарства.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  85721  
 
Дата реєстрації авторського права  12.02.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Андрушків Богдан Миколайович, Кирич Наталія Богданівна, Стойко 
Ігор Іванович, Співак Сергій Михайлович, Погайдак Ольга Богданівна 
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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 "Парадигма забезпечення цілеспрямованої наукової 

діяльності вищого навчального закладу (алгоритм розвитку кадрового 
потенціалу)"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Використовується для забезпечення автоматизованого контролю за 
організацією навчальних та еспериментальних процесів і практик.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  85722  
 

Дата реєстрації авторського права  12.02.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кучеркова 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 "Міжнародне оподаткування" методичні рекомендації 

для виконання практичних занять для здобувачів ступеня вищої освіти 
"Магістр" зі спеціальності 071 "Облік і оподаткування"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Методичні рекомендації для виконання практичних занять 
"Міжнародне оподаткування" містять 15 практичних робіт.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  85723  
 

Дата реєстрації авторського права  12.02.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Чухрієнко Неонілла Дмитрівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Графічне зображення "Зображення логотипу "Науково-практична 

асоціація сімейних лікарів Дніпропетровської області"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Зображення логотипу "Науково-практична асоціація сімейних лікарів 
Дніпропетровської області" призначене для використання в 
різноманітних проектах, в тому числі в мережі Інтернет.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  85724  
 

Дата реєстрації авторського права  12.02.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Женя Капля (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 "Навіщо"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Пісня написана в роздумах про те, чи життя може бути без печалі.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  85725  
 

Дата реєстрації авторського права  12.02.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кіхтенко Світлана Сергіївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір "Сценарій, створений для телебачення 
та мережі Інтернет "Кар'єра"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Пропонується сценарій для показу на телебаченні та в мережі Інтернет, 
у якому викладена концепція і порядок його здійснення.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  85726  
 

Дата реєстрації авторського права  12.02.2019  
 
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 "Де ти є?"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  85727  
 

Дата реєстрації авторського права  12.02.2019  
 
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 "Я із острова"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  85728  
 
Дата реєстрації авторського права  12.02.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Воротинцев Микола Миколайович  
 
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 "З повагою... франківці"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Фільм складається з кількох новел, присвячених акторам та технічним 
працівникам Київського національного театру ім. І. Франка.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  85729  
 
Дата реєстрації авторського права  12.02.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Воротинцев Микола Миколайович  
 
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 сценаріїв "Відлуння"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

"Кроха" - сценарій повнометражного художнього фільму, психологічна 
драма. 2. "Дальше" - сценарій короткометражного художнього фільму, 
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фантастика. 3. "Відлуння" - сценарій короткометражного художнього 
фільму, драма. 4. "Приключения Вернера Хольта" - сценарій 
восьмисерійного художнього фільму за мотивами роману Дитера 
Нолля "Приключения Вернера Хольта".  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  85730  
 
Дата реєстрації авторського права  12.02.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Воротинцев Микола 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)  Роман "Ландскнехти від Мельпомени"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

"Ландскнехти від Мельпомени" - оповідь про творчих та технічних 
працівників відомого столичного театру, їх повсякдення та свята, мрії 
та життєві орієнтири.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  85731  
 

Дата реєстрації авторського права  13.02.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Поліщук Володимир Петрович, Семенченко 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)  Літературний письмовий твір наукового характеру "Визначення 

територіальних осередків аварійності в столичному економічному 
районі України"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У статті проаналізовані найбільші аварійні ділянки на території 
економічного району і запропонована методика визначення 
територіальних осередків аварійності на мережі автомобільних доріг.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  85732  
 

Дата реєстрації авторського права  13.02.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Череватський Данило Юрійович, Амоша Олександр Іванович, Драчук 
Юрій Захарович, Залознова Юлія Станіславівна, Маісурадзе Марина 
Юріївна, Сердюк Олександр Сергійович, Петрова Ірина Павлівна,  
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                                                            Трушкіна Наталія Валеріївна, Кочешкова Ірина Миколаївна, Чейлях 
Дмитро Дмитрович, Прогнімак Олена Дмитріївна  

 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Інститут економіки промисловості Національної академії наук 
України 

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Звіт про науково-дослідну роботу "Розвиток публічно-
приватного партнерства у процесі модернізації вугільної промисловості 
та теплової енергетики"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Обґрунтовано та розроблено комплекс науково-методичних 
рекомендацій щодо розвитку інституту публічно-приватного 
партнерства у процесі модернізації вугільної промисловості та теплової 
енергетики України.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  85733  
 
Дата реєстрації авторського права  13.02.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Новікова Ольга Федорівна, Амоша Олександр Іванович, Вишневський 
Валентин Павлович, Антонюк Валентина Полікарпівна, Залознова 
Юлія Станіславівна, Логачова Людмила Миколаївна, Шамілева 
Лариса Леонідівна, Чекіна Вікторія Денисівна, Панькова Оксана 
Володимирівна, Вишневський Олександр Сергійович, Касперович 
Олександр Юрійович, Іщенко Олександр Вікторович, Прогнімак 
Олена Дмитріївна, Шастун Анна Дмитріївна  

 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Інститут економіки промисловості Національної академії наук 
України 

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Звіт про науково-дослідну роботу "Соціальні ресурси 
розвитку регіону в умовах децентралізації управління"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Розроблені теоретичні та науково-практичні засади залучення та 
використання соціальних ресурсів сталого розвитку, а також 
рекомендації, пропозиції, моделі, податково-бюджетні інструменти із 
забезпечення якості управління соціальними ресурсами, 
нагромадження людського капіталу, формування інституційних та 
організаційних механізмів розвитку громадянського суспільства в 
умовах децентралізації управління.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  85734  
 

Дата реєстрації авторського права  13.02.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Черін Андрій Геннадійович, Карпінський Юрій Олександрович, 
Лященко Анатолій Антонович, Горковчук Максим Вікторович, 
Зіненко Роман Олексійович, Лазоренко-Гевель Надія Юріївна, Волох 
Олександр Іванович, Сущенко Ольга Миколаївна, Черіна Юлія 
Сергіївна, Гаврилюк Євгеній 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 "Геоінформаційна система прототипу 
Національної інфраструктури геопросторових даних"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма спрямована на удосконалення забезпечення потреб 
суспільства у всіх видах географічної інформації, підвищення 
ефективності використання геопросторових даних та 
геоінформаційних технологій в системах підтримки управлінських 
рішень органів державної влади, місцевого самоврядування, в 
економічній, соціальній, екологічній, оборонній, науковій сферах в 
інтересах держави, суб'єктів господарювання і громадян на основі 
створення і сталого розвитку національної інфраструктури 
геопросторових даних України як складової єдиного інформаційного 
простору країни.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  85735  
 

Дата реєстрації авторського права  13.02.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шагай Анатолій Васильович  
 
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 
"Модель культурологічного (образотворчого) спілкування та зв'язку 
по створенню творчого продукту Арт-Лабораторії Шагай"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Модель визначає шлях до пізнання та створення творчого продукту 
через усвідомлення форми внутрішнього саморуху сенсу досліджуваної 
динаміки на основі образотворчого спілкування. Модель визначена як 
передача та сприйняття сенсу звукових дефініцій - понять, які 
коригуються завдяки зворотньому зв'язку від публіки через 
виконавців та авторів.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  85736  
 

Дата реєстрації авторського права  13.02.2019  
 
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 "Національно-патріотичне виховання майбутніх 
вчителів музичного мистецтва на заняттях з "Інструментального 
виконавства"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У статті запропоновано шляхи розв'язання проблеми національно-
патріотичного виховання майбутніх вчителів музичного мистецтва на 
заняттях з "Інструментального виконавства" за допомогою включення 
у репертуар студентів фортепіанних творів українських композиторів. 
Висвітлено етапи розвитку вітчизняного фортепіанного мистецтва, що 
пов'язано з існуванням різних стильових тенденцій: сентименталізму, 
романтизму, імпресіонізму, неокласицизму, неофольклоризму.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  85737  
 

Дата реєстрації авторського права  13.02.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Григор'єв Віталій 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 "Sweet Pain"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  85738  
 

Дата реєстрації авторського права  13.02.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бердичевський Юрій Ісакович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір релігійного характеру  
 



Авторське право і суміжні права. Офіційний бюлетень № 52, 2019 
 

693 

Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Літературний твір історико-релігійного характеру "Время"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Вивчення Святого Письма в період 1988-2018 рр. привело до створення 
пропонованих таблиць, які не мають аналогів. Логічність і 
математична чіткість в датуванні описаних подій, з точністю до одного 
місяця, не залишає можливості для спотворення фактів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  85739  
 

Дата реєстрації авторського права  13.02.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ланчак Ксенія (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 письмовий твір з ілюстраціями "Щоденник-

натхненник"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

"Щоденник-натхненник" - це авторський щоденник, місія якого - 
допомогти жінці налагодити діалог із самою собою, зробити кожен день 
продуктивнішим, перевтілити мрії в цілі та реалізувати їх. Він стане 
твоїм персональним мотиватором, фіксатором найцікавіших думок і 
творчих ідей. Тепер ти зможеш більше!  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  85740  
 
Дата реєстрації авторського права  13.02.2019  
 
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 "Композиторські техніки як засіб втілення нової 

семантики у фортепіанній творчості українських авторів кінця ХХ ст."  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У статті аналізуються твори українських авторів кінця ХХ ст. в аспекті 
використання різноманітних технік композицій, як традиційних, так і 
запозичених, із практик авангардних течій. Порушено проблему 
відбору, переосмислення й синтезування технічних прийомів у власних 
індивідуалізованих концепціях - носіях нової сучасної семантики.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  85741  
 

Дата реєстрації авторського права  13.02.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мілевський Олександр Петрович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Стаття "Засади судового провадження в кримінальному процесі 
України"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Олександр Петрович Мілевський. Засади судового 

провадження в кримінальному процесі України // Підприємництво, 
господарство і право. - 2015. - № 5 (233). - С. 75-77. 

 
Анотація   

В статті аналізуються історичні, нормативно-правові та наукові 
підходи до визначення проблем судового провадження в 
кримінальному процесі, генезис його розуміння і нормативно-
правового регулювання у вітчизняному кримінальному 
процесуальному законодавстві.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  85742  
 
Дата реєстрації авторського права  13.02.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мілевський Олександр Петрович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Стаття "Особливості проведення деяких слідчих дій на початковому 
етапі розслідування ухилень від сплати податків, зборів, інших 
обов'язкових платежів"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Олександр Мілевський. Особливості проведення 

деяких слідчих дій на початковому етапі розслідування ухилень від 
сплати податків, зборів, інших обов'язкових платежів // 
Підприємництво, господарство і право. - 2006. - № 4 (124). - С. 152-155. 

 
Анотація   

У статті розглянуто тактичні прийоми проведення таких слідчих дій як 
допит, обшук, виїмка, експертиза на початковому етапі розслідування 
ухилень від сплати податків, зборів, інших обов'язкових платежів та 
запропоновано напрями удосконалення тактики їх проведення.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  85743  
 
Дата реєстрації авторського права  13.02.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мілевський Олександр Петрович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Стаття "Специфіка використання спеціальних знань при 

розслідуванні ухилень від сплати податків"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: О. П. Мілевський. Специфіка використання 

спеціальних знань при розслідуванні ухилень від сплати податків // 
Міжнародний юридичний вісник: збірник наукових праць 
Національного університету державної податкової служби України. - 
2015. - № 1 (2). - С. 115-120. 

 
Анотація   

У статті досліджуються наукові підходи до визначення спеціальних 
знань та специфіки їх використання на початковому етапі 
розслідування ухилень від сплати податків, зборів. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  85744  
 
Дата реєстрації авторського права  13.02.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мілевський Олександр Петрович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Стаття "Ознаки системності і структурованості судового провадження 

в кримінальному процесі України"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: О. П. Мілевський. Ознаки системності і 

структурованості судового провадження в кримінальному процесі 
України // Науковий вісник Національного університету державної 
податкової служби України (економіка, право). - 2014. - № 2 (65). - С. 
221-227. 

 
Анотація   

У статті висвітлено питання системності та структурованості 
кримінального провадження в цілому і судового провадження у першій 
інстанції зокрема. Сформульовано авторське бачення визначення 
судового провадження, його ознак і змісту, структурних елементів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  85745  
 

Дата реєстрації авторського права  13.02.2019  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мілевський Олександр Олександрович, Мілевський Олександр 
Петрович  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Стаття "Форми протидії розслідуванню злочинів, вчинених в 
Чорнобильській зоні відчуження"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Мілевський О. О., Мілевський О. П. Форми протидії 
розслідуванню злочинів, вчинених в Чорнобильській зоні відчуження // 
Соціологія права. - 2015. - № 1-2 (12-13). - С. 51-55. 

 
Анотація   

У статті розглянуто, проаналізовано нормативно-правові акти та 
наукові підходи до поняття та форм протидії розслідуванню злочинів, 
засоби його здійснення та сформульовані пропозиції до удосконалення 
законодавства з метою підвищення ефективності розслідування 
злочинів, вчинених у Чорнобильській зоні відчуження.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  85746  
 

Дата реєстрації авторського права  13.02.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Журавель Сергій Миколайович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Система управління бібліотечним фондом "є-
Книга"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  85747  
 

Дата реєстрації авторського права  13.02.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Демидов Геннадій Григорович, Демидова Юлія Вячеславівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру, твір 
образотворчого мистецтва, складений твір  

 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Складений твір "Психологическая игровая методика "Точки опоры"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Твір "Психологическая игровая методика "Точки опоры" дозволяє 
прояснити життєві ситуації людини.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  85748  
 
Дата реєстрації авторського права  13.02.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Чеклов Володимир Федорович, Чеклова Валентина Михайлівна, 
Процюк Віталій Валерійович, Ходаківська Євгенія 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 "Проведення інструктажів локомотивних 
бригад з використанням персонального комп'ютера"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Метою впровадження комп'ютерної програми "Проведення 
інструктажів локомотивних бригад з використанням персонального 
комп'ютера" є автоматизація проведення інструктажів в виробничих 
підрозділах підприємств. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  85749  
 
Дата реєстрації авторського права  13.02.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Чеклов Володимир Федорович, Чеклова Валентина Михайлівна, 
Процюк Віталій Валерійович, Ходаківська Євгенія 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 "Тренажер керування електровозом для 
локомотивних бригад з використанням персонального комп'ютера 
(Тренажер ВЛ80т)"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програмний комплекс, побудований за модульним принципом, 
виконує наступні функції: попередню обкатку локомотивних бригад у 
стандартних та нестандартних ситуаціях на перегонах і роздільних 
пунктах існуючих дільниць залізниці.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  85750  
 

Дата реєстрації авторського права  13.02.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Чеклов Володимир Федорович, Чеклова Валентина Михайлівна, 

Процюк Віталій Валерійович, Ходаківська Євгенія 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 "Тренажер для локомотивних бригад 

(Тренажер ДЕ1)"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програмний комплекс, побудований за модульним принципом, 
виконує наступні функції: попередню обкатку локомотивних бригад у 
стандартних та нестандартних ситуаціях на перегонах і роздільних 
пунктах існуючих дільниць залізниці.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  85751  
 
Дата реєстрації авторського права  13.02.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дяченко Леонід Якович  
 
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)  Нарис з ілюстраціями "Відзнаки і нагороди України"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Викладено короткий нарис з історії відзнак і нагород України з 
ілюстрацією державних нагород України.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  85752  
 
Дата реєстрації авторського права  13.02.2019  
 
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 "Сарафан"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  85753  
 

Дата реєстрації авторського права  13.02.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сухоносова Ольга Юріївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "С мыслью о будущем. Анкета для родителей и 
опекунов"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Опитування за даною анкетою проводиться Міжнародним Бюро по 
Епілепсії серед  батьків та опікунів дітей у віці 12-16 років для того, 
щоб дізнатися більше про те, як епілепсія впливає на їхнє життя.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  85754  
 

Дата реєстрації авторського права  13.02.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сухоносова Ольга Юріївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "С мыслью о будущем. Анкета для специалистов 
системы здравоохранения"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Опитування за даною анкетою проводиться Міжнародним Бюро по 
Епілепсії серед спеціалістів системи охорони здоров'я, які здійснюють 
догляд за дітьми у віці 12-16 років, що страждають епілепсією.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  85755  
 

Дата реєстрації авторського права  13.02.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сухоносова Ольга Юріївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
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Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "С мыслью о будущем. Анкета для подростков 12-16 
лет"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Опитування за даною анкетою проводиться Міжнародним Бюро по 
Епілепсії для того, щоб дізнатися більше про те, як епілепсія впливає 
на життя молоді у віці від 12 до 16 років.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  85756  
 

Дата реєстрації авторського права  13.02.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Пилипчук Андрій Борисович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру, ілюстрація  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір навчального характеру з ілюстраціями 
"Пролог к интернет-ресурсу "Методика инновационного обучения 
"Rozoom"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Твір є, викладеним російською мовою, прологом до методики 
інноваційного навчання за допомогою інтернет-ресурсу для онлайн-
користувачів дошкільного та шкільного віку, що передбачає 
реєстрацію на веб-порталі дорослих, під опікою яких знаходяться 
неповнолітні інтернет-користувачі.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  85757  
 

Дата реєстрації авторського права  13.02.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Олексюк Оксана Євгенівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчальний посібник "Підготовка молоді до сімейного життя та 
відповідального батьківства"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Олексюк О. Є. Підготовка молоді до сімейного життя 
та відповідального батьківства. Навчальний посібник для студентів. /  

 



Авторське право і суміжні права. Офіційний бюлетень № 52, 2019 
 

701 

                                                            Автор-упорядник Олексюк О. Є. - Миколаїв : МНУ ім. В. О. Сухомлинсь-
кого, 2016 р. - 332 с. 

 
Анотація   

Навчальний посібник містить теоретичні матеріали з дисципліни 
"Підготовка молоді до сімейного життя та відповідального 
батьківства", педагогічні ситуації з проблем виховання дитини.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  85758  
 
Дата реєстрації авторського права  13.02.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Буланчук Олег Миколайович, Буланчук Галина Григорівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Комфортне місто"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Комп'ютерна програма призначена для моделювання аераційної 
ситуації в районах міських забудов.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  85759  
 
Дата реєстрації авторського права  13.02.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Охітва Христина Миколаївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Рідна мати Україна"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  85760  
 
Дата реєстрації авторського права  13.02.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лебедєв Степан Сергович, Хвостенко Владислав Сергійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 



Авторське право і суміжні права. Офіційний бюлетень № 52, 2019 
 

702 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір науково-прикладного характеру, 
складений твір  

 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Тренінг: "Збалансована система показників в 
оцінюванні капіталізації людського потенціалу"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Цільовою аудиторією тренінгу "Збалансована система показників в 
оцінюванні капіталізації людського потенціалу" є магістри другого 
року навчання за спеціалізацією "Облік і оцінка майна підприємств" 
(спеціальність 8.03050901 "Облік і аудит").  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  85761  
 

Дата реєстрації авторського права  13.02.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бала Олександр Петрович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Національний університет біоресурсів і природокористування України 
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературно-письмовий твір наукового характеру "МАТЕМАТИЧНЕ 
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЛЯ РОЗРАХУНКУ ДИНАМІЧНИХ КЛАСІВ 
БОНІТЕТУ В МОДАЛЬНИХ ДЕРЕВОСТАНАХ ТВЕРДОЛИСТЯНИХ 
ДЕРЕВНИХ ВИДІВ"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Твір призначений для розрахунку середньої висоти деревостанів при 
побудові динамічних бонітетних шкал, що враховують біологічні 
особливості росту кожного деревного виду.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  85762  
 

Дата реєстрації авторського права  13.02.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Олійник Ольга Олександрівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Національний університет біоресурсів і природокористування України 
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературно-письмовий твір наукового характеру "ОСОБЛИВОСТІ 
ДОБОРУ СУБСТРАТІВ ДЛЯ АДАПТАЦІЇ РОСЛИН-РЕГЕНЕРАНТІВ 
ТРОЯНДИ ЕФІРООЛІЙНОЇ ДО УМОВ IN VIVO"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Встановлено, що для адаптації рослин-регенерантів троянди 
ефіроолійної сорту Лань до умов in vivo та введення їх у контейнерну 
культуру найбільш доцільно використовувати суміш торфу і перліту у 
співвідношенні 2:1.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  85763  
 

Дата реєстрації авторського права  13.02.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Хомутінін Юрій Володимирович, Лазарєв Микола Миколайович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Національний університет біоресурсів і природокористування України 
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, ілюстрація  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературно-письмовий твір наукового характеру 
"ПРОГНОЗИРОВАНИЕ СОДЕРЖАНИЯ ЙОДА В МОЛОКЕ КОРОВ 
УКРАИНСКОГО ПОЛЕСЬЯ"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

На основі імовірнісного опису питомого вмісту ізотопів 127І і 129І у 
ґрунті, рослинах, коефіцієнтів накопичення цих ізотопів у рослинах, 
коефіцієнтів переходу їх із добового раціону в молоко корів, 
запропоновано методологію прогнозування вмісту цих ізотопів у 
молоці корів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  85764  
 

Дата реєстрації авторського права  13.02.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Федорова Вікторія Олександрівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця Харківський національний автомобільно-дорожній університет 
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір науково-практичного характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір науково-практичного характеру "Види іміджу автотранспортного 
підприємства"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Отримала подальший розвиток багаторівнева класифікація іміджу 
автотранспортного підприємства на основі використання логічного 
аналізу та системного підходу.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  85765  
 
Дата реєстрації авторського права  13.02.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Федорова Вікторія Олександрівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Харківський національний автомобільно-дорожній університет 
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір науково-практичного характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір науково-практичного характеру "Сутність стратегічної гнучкості 
підприємства"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Отримало подальший розвиток поняття "стратегічна гнучкість 
підприємства", новизна якого полягає в представленні стратегічної 
гнучкості як здатності максимізувати прибуток або мінімізувати 
втрати, уточнені умови прояву гнучкості - впливу непрогнозованих 
факторів зовнішнього середовища, а також джерела її досягнення - 
властивостей набору окремих видів бізнесу.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  85766  
 

Дата реєстрації авторського права  13.02.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Алєксєєва Вікторія Вікторівна, Степаненко Олександр Юрійович, 
Юревич Надія Олександрівна, Лупир Андрій Вікторович, Гаргін 
Віталій Віталійович  

 
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 визначення ймовірності хронізації 
верхньощелепного синуситу та його ускладнень (додаток до історії 
хвороби або медичної карти амбулаторного хворого)"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  85767  
 
Дата реєстрації авторського права  13.02.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Філіпенко Олег Васильович  
 
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, літературний 
письмовий твір, створений для телебачення  

 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір створений для кіно та телебачення 
"Сценарист"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Дія відбувається на театральній сцені, але цього абсолютно не видно. 
Бо крім дійових осіб, ДОКТОРА та ДІВЧИНИ, все інше знаходиться в 
тіні, у густій темряві. Дівчина років 23-25 сидить перед чоловіком років 
40 і не наважується почати розповідь про свої психологічні проблеми. 
Мається на увазі, що вона на прийомі у психоаналітика.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  85768  
 

Дата реєстрації авторського права  13.02.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лінартович Костянтин Костянтинович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, створений для кіно, літературний 
письмовий твір, створений для телебачення  

 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір створений для кіно та телебачення 
"Запізнення"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Твір створений для художнього фільму соціального спрямування, який 
художніми засобами розкриває проблеми взаємовідносин між дітьми і 
батьками.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  85769  
 

Дата реєстрації авторського права  14.02.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Скалозуб Владислав Васильович, Панік Леонід Олександрович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний  письмовий твір наукового характеру "Паралельні 
уніфіковані алгоритми оптимального планування неоднорідних 
динамічних, нечітких і конкурентних потоків у транспортних 
мережах"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

В статті досліджено паралельні уніфіковані алгоритми оптимального 
планування неоднорідних динамічних, нечітких і конкурентних 
потоків у транспортних мережах.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  85770  
 
Дата реєстрації авторського права  14.02.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Коротов Юрій Юрійович, Волох Вадим Олександрович, Родіонова 

Катерина Олександрівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Науковий твір "Інноваційні технології подрібнення зернових кормів"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Розглянуто основні питання вдосконалення технологічного процесу 
подрібнення зерна.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  85771  
 
Дата реєстрації авторського права  14.02.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Іванова Валентина Михайлівна, Непша Олександр Вікторович, 

Шелудько Ольга Миколаївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Наукова стаття "Зрошення з Каховського магістрального каналу як 

елемент еколого-меліоративного навантаження на ґрунтові ресурси 
Запорізької області"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Іванова В. М., Непша О. В., Шулудько О. М. 

Зрошення з Каховського магістрального каналу як елемент еколого-
меліоративного навантаження на ґрунтові ресурси Запорізької області // 
Science, research,development, 29.04.2018-30.04.2018,  Barcelona (Spain). - 
Warszawa: Sp. z.o.o. "Diamond trading tour", 2018. - pp. 35-39. 

 
Анотація   

Південно-східний регіон України з посушливим кліматом і невеликою 
кількістю опадів потребує водних меліорацій для забезпечення 
нормального водного режиму сільськогосподарських угідь. Через 
загальне потепління і зміну клімату необхідність у використанні 
зрошувальних систем посилюється.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  85772  
 
Дата реєстрації авторського права  14.02.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шепілов Сергій Олександрович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Ескіз  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Ескіз виробу "Координаты отверстий под резцы на заготовке ножа для 
фрезы станка КЖ-20"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

При побудові профілю ДМетІ за кресленням ЗАТ "Мінетек" в програмі 
Компас v5.11 з'ясувалося, що при дотриманні нерозривності профілю 
не всі радіуси дуг, координати точок профілю і центрів дуг можливо 
побудувати за наведеними числовим значенням. Тому, при побудові за 
основу взяті координати точок, що лежать на профілі (точки від а до 1) 
і рід з'єднує точки лінії.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  85773  
 
Дата реєстрації авторського права  14.02.2019  
 
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 "Есть ты"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  85774  
 
Дата реєстрації авторського права  14.02.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Паренек Простой (псевдонім)  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір (поезія)  
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Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Вірш "Сестры"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  85775  
 

Дата реєстрації авторського права  14.02.2019  
 
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 "Скажи мне да"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  85776  
 

Дата реєстрації авторського права  14.02.2019  
 
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 "Собака"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  85777  
 

Дата реєстрації авторського права  14.02.2019  
 
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 "Сон"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  85778  
 

Дата реєстрації авторського права  14.02.2019  
 
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 "Субботний вечер"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  85779  
 

Дата реєстрації авторського права  14.02.2019  
 
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 "София"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  85780  
 

Дата реєстрації авторського права  14.02.2019  
 
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 "Точка"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  85781  
 
Дата реєстрації авторського права  14.02.2019  
 
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 "Факин"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  85782  
 
Дата реєстрації авторського права  14.02.2019  
 
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 "Часто нет дела"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  85783  
 

Дата реєстрації авторського права  14.02.2019  
 
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 "Щенок"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  85784  
 
Дата реєстрації авторського права  14.02.2019  
 
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 "Вспоминайте почаще его"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  85785  
 

Дата реєстрації авторського права  14.02.2019  
 
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 "Вперед"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  85786  
 
Дата реєстрації авторського права  14.02.2019  
 
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 "Ctrl-Alt-Del"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  85787  
 

Дата реєстрації авторського права  14.02.2019  
 

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 "50 грамм"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  85788  
 

Дата реєстрації авторського права  14.02.2019  
 
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 "Двор детства"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  85789  
 

Дата реєстрації авторського права  14.02.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сосновська Ольга Олександрівна, Житар Максим Олегович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Стаття "Економічна безпека підприємства: сутність та ознаки 

забезпечення"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Сосновська О. О., Житар М. О. Економічна безпека 
підприємства: сутність та ознаки забезпечення // Облік і фінанси 
Accounting & Finance. - 2018. - № 3 (81). - С. 124-132. 

 
Анотація   

В сучасних умовах господарювання функціонування вітчизняних 
підприємств супроводжується впливом деструктивних чинників 
внутрішнього та зовнішнього бізнес-середовища.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  85790  
 
Дата реєстрації авторського права  14.02.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сосновська Ольга Олександрівна, Житар Максим Олегович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Стаття "Financial architecture as the base of the financial safety of the 

enterprise"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Olga Sosnovska, Maksym Zhytar Financial architecture 

as the base of the financial safety of the enterprise // Baltical Journal of 
Economic Studies. - 2018. - Vol. 4 № 4. - С. 334-340. 

 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  85791  
 
Дата реєстрації авторського права  14.02.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Болдова Антоніна Андріївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Стаття "Системність податкової освіти в Україні"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Болдова А. А. Системність податкової освіти в 

Україні // Збірник наукових праць "Гуманізація навчально-виховного 
процесу". - 2011. - Випуск LVII, частина ІІ. - С. 3-9. 

 
Анотація   

У статті висвітлено системність податкової освіти в Україні.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  85792  
 

Дата реєстрації авторського права  14.02.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Болдова Антоніна Андріївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Стаття "Фінансова глобалізація та її вплив на фінансовий ринок 
України"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Болдова А. А. Фінансова глобалізація та її вплив на 
фінансовий ринок України // Електронний науково-практичний 
журнал "Інфраструктура ринку". - 2018. - Випуск 21. - С. 252-256. 

 
Анотація   

У статті висвітлено сучасний стан фінансового ринку України в умовах 
впливу на нього глобалізаційних фінансових процесів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  85793  
 

Дата реєстрації авторського права  14.02.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Болдова Антоніна Андріївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Стаття "Податкова освіта в Україні"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Болдова А. А. Податкова освіта в Україні // Проблеми 
сучасної педагогічної освіти. - 2011. - Випуск 31, частина 1. - С. 37-41. 

 
Анотація   

В статті окреслено систему податкової освіти.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  85794  
 

Дата реєстрації авторського права  14.02.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Болдова Антоніна Андріївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Стаття "Податкова освіта і її інноваційний аспект"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Болдова А. А. Податкова освіта і її інноваційний 
аспект // Вища освіта України у контексті інтеграції до Європейського 
освітнього простору. - 2011. - № ІІ (27)том. - С. 64-70.  

 
Анотація   

У статті розкрито особливості інноваційної сфери, інноваційні аспекти 
педагогічної діяльності і професійну спрямованість інноваційних 
закладів освіти; висвітлено інноваційні аспекти у податковій освіті і 
особливості здійснення в ній інноваційних освітніх процесів.   
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  85795  
 

Дата реєстрації авторського права  14.02.2019  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Черкасов Віктор Гаврилович, Герасимюк Ілля Євгенович, 

Головацький Андрій Степанович, Ковальчук Олександр Іванович, 
Ремінецький Борис Ярославович  

 

Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 

Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір, ілюстрація  
 

Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Підручник "HUMAN ANATOMY"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Анатомія людини = Human Anatomy : textbook / 
Cherkasov V. G., Herasymiuk I. Ye., Holovatskyi A. S., Kovalchuk O. I. [et 
al.]. - Vinnytsa : Nova Knyga, 2018. - 464 p. 

 

Анотація   
Ця книга призначена для широкого кола читачів. Висвітлені такі 
питання з анатомії: кістки, суглоби, м'язи, тканини, органи, 
кровопостачання та інерція органів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  85796  
 

Дата реєстрації авторського права  14.02.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Федорович Артур Степанович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 

Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Ілюстрація, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Збірка ілюстрацій "Факторіал"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
 

Анотація   
Це збірка графічних зоображень знаходження факторіала та подвійного 
факторіала.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  85797  
  
Дата реєстрації авторського права  14.02.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Федорович Артур Степанович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 

Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Ілюстрація, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Збірка ілюстрацій "Аналог факторіала на додаванні - акторіал"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
 

Анотація   
Це збірка графічних зоображень знаходження суми натуральних чисел 
з n по 1.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  85798  
 

Дата реєстрації авторського права  14.02.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Федорович Артур Степанович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Ілюстрація, складений твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка ілюстрацій "Квадратні сходи"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Це збірка графічних зоображень знаходження другого степеня та 
кореня квадратного.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  85799  
 

Дата реєстрації авторського права  14.02.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Федорович Артур Степанович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Ілюстрація, складений твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка ілюстрацій "Степінь"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Це збірка графічних зоображень знаходження степеня натурального 
числа.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  85800  
 

Дата реєстрації авторського права  14.02.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гульчій Олеся Петрівна, Хоменко Ірина Михайлівна, Захарова Надія 
Миколаївна, Івахно Олександра Петрівна, Півень Наталія Василівна  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Наукова стаття "Методичні підходи до підвищення ефективності 
компетентнісної підготовки спеціалістів з громадського здоров'я в 
Україні"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Гульчій О. П., Хоменко І. М., Захарова Н. М., Івахно 
О. П., Півень Н. В. Методичні підходи до підвищення ефективності 
компетентнісної підготовки спеціалістів з громадського здоров'я в 
Україні // Wiadomosci Lekarskie. - 2018. - tom LXXI, nr 7. - C. 1336-1341.  

 
Анотація   

Проаналізовані фактори формування моделі підготовки спеціалістів на 
етапі безперервного професійного розвитку: нормативне регулювання, 
розвиток матеріально-технічного та кадрового забезпечення закладу, 
врахування потреб споживачів освітніх послуг.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  85801  
 

Дата реєстрації авторського права  14.02.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гульчій Олеся Петрівна, Хоменко Ірина Михайлівна, Захарова Надія 
Миколаївна, Зеліковська 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 "Досвід використання smart-технологій у 
післядипломній освіті лікарів профілактичної ланки"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Описані методи вдосконалення професійної діяльності науково- 
педагогічних працівників кафедри громадського здоров'я з 
використанням можливостей інформаційних технологій з метою 
підвищення якості та ефективності підготовки лікарів-профілактиків 
на етапі безперервного професійного розвитку.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  85802  
 

Дата реєстрації авторського права  14.02.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Хоменко Ірина Михайлівна, Івахно Олександра Петрівна, Козярін 
Іван Петрович, Лоза Людмила Володимирівна, Півень Наталія 
Василівна  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчально-методичний посібник "Організація харчування дітей 
різного віку в освітніх та оздоровчих закладах"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Організація харчування дітей різного віку в освітніх 
та оздоровчих закладах: Навчально-методичний посібник. / Уклад.: 
Хоменко І. М., Івахно О. П., Козярін І. П., Лоза Л. В., Півень Н. В.;  
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                                                           Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. 
Шупика. - вид., переробл. і доповн. - К., 2018. - 116 с.  

 
Анотація   

Викладені науково-гігієнічні основи харчування дітей різного віку, 
розглянуті сучасні фізіологічні норми харчування, санітарно-
протиепідемічні вимоги до виробничого устаткування, інвентарю, 
посуду тощо. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  85803  
 

Дата реєстрації авторського права  14.02.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Калетнік Григорій Миколайович, Луцяк Віталій Васильович, Янович 
Віталій Петрович  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, ілюстрація  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Система управління створенням інноваційної 
продукції у олійно-жировому підкомплексі глибокої переробки горіху 
волоського" ("СУСІП ОЖП")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

В творі представлено безвідходну конкурентну систему управління 
створенням інноваційної продукції з горіха волоського, що забезпечує 
комплексне використання сировини, переробку горіха на олію та 
макуху тощо.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  85804  
 

Дата реєстрації авторського права  14.02.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Неп'юк Володимир Васильович , Філінська Антоніна Миколаївна, 
Гангала Марія Володимирівна, Юрійчук Олександр Григорович  

 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "ДАТАВІЗ УКРАЇНА" 
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Datawiz BI"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Комп'ютерна програма призначена для роботи онлайн-сервісу для 
аналізу даних по чеках та продажах у мережах супермаркетів та 
ресторанів.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  85805  
 

Дата реєстрації авторського права  14.02.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мокін Віталій Борисович, Крижановський Євгеній Миколайович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Вінницький національний технічний університет 
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Геоінформаційний кадастр водних об'єктів 
адміністративної області"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Розроблено комп'ютерну програму для накопичення та аналізу даних 
про водні об'єкти адміністративної області на основі технологій баз 
даних та геоінформаційних систем.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  85806  
 

Дата реєстрації авторського права  14.02.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мокін Віталій Борисович, Крижановський Євгеній Миколайович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Вінницький національний технічний університет 
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Автоматизована система розрахунку 
водогосподарського балансу басейнів малих та середніх річок України"  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Розроблено комп'ютерну програму для автоматизованої системи 
розрахунку водогосподарського балансу басейнів малих та середніх 
річок України.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  85807  
 

Дата реєстрації авторського права  14.02.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ткач Таїсія Вячеславівна, Млодецький Віктор Ростиславович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
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Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Твір наукового характеру "Методика оцінки роботоспроможності 

окремої роботи із урахуванням організаційно-технологічного 
взаємозв'язку системи робіт у календарному плані"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Методичні рекомендації розкривають зміст і послідовність оцінки 
роботоспроможності окремої роботи, що передбачає визначення 
терміну напрацювання до появи відмов та дозволяє зменшити рівень 
невизначеності станів виконання робіт.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  85808  
 

Дата реєстрації авторського права  14.02.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Волков Сергій Леонідович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Літературний письмовий твір наукового характеру "Теоретико-

множинна модель інформаційного стану промислової кіберфізичної 
системи"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У творі наведено результати дослідження, яке дало змогу визначити 
поняття сенсорної, сенсорно-апаратної, сенсорно-функціональної і 
сенсорно-програмної інфраструктури кіберфізичної системи та 
сформулювати принципи єдиного підходу до ідентифікації поточного 
стану кіберфізичної системи.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  85809  
 

Дата реєстрації авторського права  14.02.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Волков Сергій Леонідович, Волков Кирило Сергійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Літературний письмовий твір наукового характеру "Функція і шкала 

ентропійної оцінки якісного стану датчика"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У статті запропоновано функцію і шкалу ентропійної оцінки якості 
поточного стану датчиків технічної системи, яка відповідає вимогам 
універсальності та максимальної незалежності від людського фактора.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  85810  
 

Дата реєстрації авторського права  14.02.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бедніна Марія Олегівна (Arta)  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, твір образотворчого мистецтва  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комікс "Хрущёвка" Частина 1   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Людська поведінка та адаптація персонажів твору у неформальних 
обставинах та критичних ситуаціях.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  85811  
 

Дата реєстрації авторського права  14.02.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Скалозуб Владислав Васильович, Скалозуб Марина Владиславівна, 
Швець Олег Михайлович  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір наукового характеру 
"Багатокритеріальні та інтелектуальні нечіткі моделі планування 
процедур експлуатації об'єктів парків залізничних технічних систем на 
основі групових та індивідуальних моделей процесів моніторингу"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  85812  
 
Дата реєстрації авторського права  14.02.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Жуковицький Ігор Володимирович, Скалозуб Владислав Васильович, 
Устенко Андрій Борисович  

 
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 "Інтелектуальні 
механізми управління парками технічних систем залізничного 
транспорту на основі аналітичних серверів"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  85813  
 

Дата реєстрації авторського права  14.02.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Пахомова 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)  Літературний письмовий твір наукового характеру "Методика 
визначення оптимального маршруту в об'єднаній комп'ютерній мережі 
на основі нейронної мережі"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  85814  
 

Дата реєстрації авторського права  14.02.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гаврилов Максим Олексійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір наукового характеру "Аналіз методів 
контролю просторового положення залізничної колії"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  85815  
 

Дата реєстрації авторського права  14.02.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гаврилов Максим Олексійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
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Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір наукового характеру "Аналіз недоліків 
існуючих технологій виконання робіт з виправлення колії в плані та 
профілі"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  85816  
 
Дата реєстрації авторського права  14.02.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ярош Анна Олександрівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Науковий твір "Нормативно-правові засади фінансування закладів 

освіти"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Ярош А. О. Нормативно-правові засади фінансування 

закладів освіти в Україні // Науковий вісник ужгородського 
національного університету. - 2014. - № 27. - С. 198-201. 

 
Анотація   

У статті розкривається значення закладів освіти у процесі розвитку 
українського суспільства.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  85817  
 

Дата реєстрації авторського права  14.02.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ярош Анна Олександрівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Способи фінансування загальної середньої освіти в 
зарубіжних країнах"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Ярош А. О. Способи фінансування загальної середньої 
освіти в зарубіжних країнах // Науковий вісник міжнародного 
гуманітарного університету. - 2015. - № 16 (1). - С. 99-101. 

 
Анотація   

У статті досліджено основні способи фінансування загальної середньої 
освіти в провідних зарубіжних країнах.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  85818  
 
Дата реєстрації авторського права  14.02.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мартиненко Валентина Віталіївна, Мацелюх Наталія Петрівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Науковий твір "Зміцнення економічної безпеки України в умовах 

глобалізації: теоретичні та практичні аспекти"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У монографії здійснено комплексне дослідження наукової проблеми 
зміцнення економічної безпеки України в умовах глобалізації.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  85819  
 

Дата реєстрації авторського права  14.02.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мацелюх Наталія Петрівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Теоретико-методологічні основи ціноутворення на 
ринку цінних паперів"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У монографії представлені результати дослідження теорії і методології 
ціноутворення на ринку цінних паперів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  85820  
 

Дата реєстрації авторського права  14.02.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мацелюх Наталія Петрівна, Шевчук Олег Анатолійович, Максименко 
Іван Андрійович, Теліщук Микола Миколайович, Мартиненко 
Валентина Віталіївна, Старостенко Ганна Григорівна, Ярова Оксана 
Анатоліївна, Поснова Тетяна Вікторівна, Ковальчук Володимир 
Михайлович, Корж Марина Анатоліївна, Круш Петро Васильович, 
Ляшенко Юрій Іванович, Мискін Юрій Ігорович, Мискіна Оксана 
Олександрівна, Рябчук Оксана Григорівна, Скорик Марина Олегівна, 
Подік Іванна Іванівна, Рябокінь Тарас Васильович, Теліщук 
Мирослава Миколаївна  
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Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Податкова діяльність держави в умовах становлення 
інформаційної постіндустріальної економіки"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У монографії розглянуто економічні аспекти податкової діяльності 
держави в умовах становлення інформаційної постіндустріальної 
економіки.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  85821  
 

Дата реєстрації авторського права  14.02.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мацелюх Наталія Петрівна, Максименко Іван Андрійович, Теліщук 
Микола Миколайович, Громова Тетяна Миколаївна, Круш Петро 
Васильович, Мартиненко Валентина Віталіївна, Мискін Юрій 
Ігорович, Поснова Тетяна Вікторівна, Калієвська Лариса Олексіївна, 
Корж Марина Анатоліївна, Манзюк Володимир Васильович, Нікончук 
Вікторія Віталіївна, Рябокінь Тарас Васильович, Скорик Марина 
Олегівна, Хоменко Яна Володимирівна  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Сучасні економічні теорії"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Навчальний посібник складається з двох частин.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  85822  
 

Дата реєстрації авторського права  14.02.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ярош Анна Олександрівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Освіта як об'єкт адміністративно-правового 
регулювання"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Ярош А. О. Освіта як об'єкт адміністративно-
правового регулювання // Науковий вісник міжнародного 
гуманітарного університету. - 2013. - № 6-1 (том 1). - С. 229-231. 

 
Анотація   

У статті розкрито сутність поняття "Освіта".  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  85823  
 

Дата реєстрації авторського права  14.02.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ярош Анна Олександрівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Система управління освітніми рівнями в Україні на 
прикладі загальної середньої та професійно-технічної освіти"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Ярош А. О. Система управління освітніми рівнями в 
Україні на прикладі загальної середньої та професійно-технічної освіти 
// Науковий вісник міжнародного гуманітарного університету. - 2014. - 
№ 8. - С. 130-136. 

 
Анотація   

В статті досліджено організаційно-правові засади державного 
управління системами загальної середньої та професійно-технічної 
освіти.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  85824  
 

Дата реєстрації авторського права  14.02.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Волошин Володимир Григорович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Монографія "Динамическая модель загрязнения атмосферы с 
метеорологическим препроцессором"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У монографії доведена теорема про фундаментальність розв'язання 
напівемпіричного диференціального рівняння турбулентної дифузії в 
тривимірній локальній області при заданих коефіцієнтах дифузії та 
швидкостях переносу.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  85825  
 

Дата реєстрації авторського права  14.02.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бикова Інна Петрівна, Биков Вячеслав Валерійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, твір образотворчого мистецтва, 
складений твір  

 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Складений твір "Рослинний оракул"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Метафоричні карти увібрали в себе знання про фізичні та магічні 
властивості рослинного світу наших предків, невелику частину якого 
ми поклали в основу даної колоди.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  85826  
 

Дата реєстрації авторського права  14.02.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кузюк Роман Іванович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір "Правила настольной финансово-
экономической игры "Конечный бенефициар 1.0"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Твір являє собою правила настільної фінансово-економічної гри, що 
може бути використана як наочний навчальний посібник з ігровою 
формою навчання для ознайомлення гравців з основними поняттями 
ринкової економіки і механізмами підприємництва.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  85827  
 

Дата реєстрації авторського права  14.02.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Миколюк Андрій Анатолійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
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Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Комп'ютерний сервіс "Pizza Order" ("Pizza 
Order")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Мобільний додаток реалізує перегляд і замовлення піци, що міститься 
на сервері, а також реєстрацію і авторизацію користувачів. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  85828  
 

Дата реєстрації авторського права  14.02.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Серебряник Анастасія Олександрівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір образотворчого мистецтва "Малюнок "POPS"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Твір образотворчого мистецтва "Малюнок "POPS" складається з кола, 
слова "POPS" всередені нього та словополучення "корисні солодощі". 
Літера "О" у слові "POPS" складається зі шматочків фруктів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  85829  
 

Дата реєстрації авторського права  14.02.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кирплюк Дмитро Володимирович (Дан), Білостоцька Ольга Олегівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, ілюстрація  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір з ілюстраціями "Гра "Політичний 
саботаж" ("Політсаботаж")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Розвиваюча, політична, бізнес, психологічна, рольова гра, що моделює 
суспільне політичне життя.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  85830  
 

Дата реєстрації авторського права  14.02.2019  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Журенко Олена Василівна, Карповський Валентин Іванович, Данчук 
Олексій Володимирович, Криворучко Дмитро Іванович  

 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Національний університет біоресурсів і природокористування України 
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературно-письмовий твір наукового характеру "КОРТИКАЛЬНІ 
МЕХАНІЗМИ РЕГУЛЯЦІЇ ВМІСТУ ФЕРУМУ В КРОВІ КОРІВ 
ЗАЛЕЖНО ВІД ПОРИ РОКУ"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Наведено результати досліджень впливу основних характеристик 
коркових процесів на вміст Феруму в крові корів влітку і узимку. Вміст 
Феруму в крові корів слабкого типу ВНД залежно від пори року нижче 
9,1-16,7 % (р<0,05-0,01), відповідно до показників тварин СВР типу 
ВНД.   
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  85831  
 

Дата реєстрації авторського права  14.02.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Колесніченко Олена Валеріївна, Лещенко Олександра Юріївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Національний університет біоресурсів і природокористування України 
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературно-письмовий твір наукового характеру "Методичні 
рекомендації до вивчення дисципліни "ЕКОТЕХНОЛОГІЇ 
ДЕКОРАТИВНОГО САДІВНИЦТВА"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Наведено стислий опис вказівок щодо вивчення дисципліни 
"Екотехнології декоративного садівництва" під час аудиторних занять  
з метою закріплення теоретичних знань, набутих під час лекційного 
курсу та самостійного опрацювання наукової і нормативно-довідкової 
літератури. Представлено методики щодо оцінки декоративності та 
віталітету рослин у населених місцях. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  85832  
 

Дата реєстрації авторського права  14.02.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Засєкін Дмитро Адамович, Кос'янчук Ніна Іванівна, Соломон 
В'ячеслав Віталійович, Кучерук Марія Дмитрівна  
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Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Національний університет біоресурсів і природокористування України 
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науково-практичний посібник "Тлумачник понять і термінів з 
ветеринарної санітарії та гігієни"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Даний науково-практичний посібник може бути використаний 
студентами і аспірантами зооветеринарних спеціальностей, науковими 
співробітниками, викладачами вищих навчальних закладів та 
коледжів, а також практикуючими фахівцями сільськогосподарських 
підприємств. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  85833  
 
Дата реєстрації авторського права  14.02.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Морозько Анастасія Петрівна, Колесніченко Олена Валеріївна, 
Лещенко Олександра Юріївна  

 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Національний університет біоресурсів і природокористування України 
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, ілюстрація  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Стаття "Perculiarities of introduction of Araliaceae Juss. in botanical 
gardens (Kyiv, Ukraine)"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Наведено результати фізіологічних, морфологічних, анатомічних 
особливостей інтродукованих рослин родини Araliaceae Juss. 
Результати вивчення особливостей сезонного росту та розвитку 
Araliaceae Juss в м. Києві свідчать про те, що більшість цих рослин 
інтродуковані успішно, але процес ускладнюється кліматичними 
умовами району.   
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  85834  
 
Дата реєстрації авторського права  14.02.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Скрипников Петро Миколайович, Скрипнікова Таїса Петрівна, 
Шинкевич Вікторія Ігорівна, Товма Валентина Вікторівна  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
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Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчальний посібник "Індивідуальні та вікові клініко-морфологічні 
особливості слизової оболонки органів ротової порожнини"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Посібник рекомендований для лікарів-інтернів, які навчаються за 
спеціальністю "Стоматологія" факультетів післядипломної освіти 
вищих медичних навчальних закладів освіти ІІІ-IV рівнів акредитації, 
магістрів, клінічних ординаторів, лікарів-стоматологів, сімейних 
лікарів, а також може стати в нагоді студентам стоматологічних 
факультетів вищих медичних навчальних закладів освіти IV рівня 
акредитації. Матеріали, викладені в навчальному посібнику, мають 
практичну цінність для лікарів-інтернів, лікарів-стоматологів. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  85835  
 
Дата реєстрації авторського права  14.02.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Голубенко Маріанна Василівна  
 
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 "Блоки вертикального озеленення 

"GREEN BLOCK". Технічні умови ТУ У 23.9-37374555-001:2015"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Твір являє собою технічні умови виготовлення та експлуатації блоків 
вертикального озеленення живими рослинами.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  85836  
 

Дата реєстрації авторського права  14.02.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Голубенко Маріанна Василівна  
 
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 "Блоки вертикального озеленения 
"GREEN BLOCK". Технические условия ТУ У 23.9-37374555-001:2015"  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Твір являє собою технічні умови виготовлення та експлуатації блоків 
вертикального озеленення живими рослинами. 
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  85837  
 

Дата реєстрації авторського права  14.02.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Тадайон Іман  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний твір "Герда и Йонатан и магические кристаллы"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Літературний твір "Герда и Йонатан и магические кристаллы" - 
фентезі російською мовою.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  85838  
 

Дата реєстрації авторського права  14.02.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ілляшенко Віталій 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)  Музичний твір без тексту "Арія (Присвячується жертвам аварії на 
ЧАЕС)"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Музичний твір без тексту "Арія (Присвячується жертвам аварії на 
ЧАЕС)".  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  85839  
 

Дата реєстрації авторського права  14.02.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Atina (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 "Body Party"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Музичний твір з текстом "Body Party" англійською мовою. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  85840  
 
Дата реєстрації авторського права  14.02.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Atina (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 "Fireman"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Музичний твір з текстом "Fireman" англійською мовою.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  85841  
 
Дата реєстрації авторського права  14.02.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Atina (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 "Boo"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Музичний твір з текстом "Boo" англійською мовою.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  85842  
 

Дата реєстрації авторського права  14.02.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Atina (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 "Walk on the city"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Музичний твір з текстом "Walk on the city" англійською мовою.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  85843  
 

Дата реєстрації авторського права  14.02.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Atina (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 "Breath in"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Музичний твір з текстом "Breath in" англійською мовою.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  85844  
 

Дата реєстрації авторського права  14.02.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Рощенюк Алла 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 "Мобільний додаток "Органайзер ІТ-фахівця"  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Комп'ютерна програма призначена для полегшення процесу адаптації 
першокурсників у вищих навчальних закладах.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  85845  
 

Дата реєстрації авторського права  14.02.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Рощенюк Алла Михайлівна  
 
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 "NUWEE Test для набору тестів та 
математичних формул" ("NUWEE Test")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Комп'ютерна програма дає можливість набрати тести різного виду та 
зберегти їх на сервері тестових завдань.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  85846  
 
Дата реєстрації авторського права  14.02.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Соколовська Олександра Семенівна, Січко Ірина Олександрівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчально-методичний посібник "Екологія та природознавство з 
методикою навчання. Частина 1"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Соколовська О. С., Січко І. О. Екологія та 
природознавство з методикою навчання. Частина І : навчально-
методичний посібник/ О. С. Соколовська, І. О. Січко. - Миколаїв: 
Видавничий дім "Гельветика", 2018. - 224 с. 

 
Анотація   

У посібнику подається методика навчання курсу екології і 
природознавства, система методів, форм і засобів навчання, за якими 
відбувається формування уявлень про вітальну цінність природи, 
виховання екологічної культури особистості, розвиток гармонійних 
відносин між особистістю, природою і суспільством, опанування 
навичками навчально-пізнавальної та природоохоронної діяльності.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  85847  
 
Дата реєстрації авторського права  14.02.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Весніна Світлана Володимирівна, 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)  Навчальний посібник "Ораторское мастерство. Психологические 
основы успешного публичного выступления" Центра Здоровья, 
Красоты и Успеха "The Vesnina Group"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Навчальний посібник з дисципліни "Ораторська майстерність. 
Психологічні основи успішного публічного виступу" рекомендовано 
тим, кому доводиться виступати перед слухачами, вести переговори і 
спілкуватися постійно з людьми. Містить систематизовану інформацію 
про різні сторони майстерності спілкування, спираючись на 
теоретичний і практичний матеріал.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  85848  
 
Дата реєстрації авторського права  14.02.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Савчук Тамара Олександрівна, Паламарчук Владислав 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 "Інструмент щодо виявлення шкідливого 
програмного забезпечення для операційної системи Android"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Комп'ютерна програма розроблена на мові програмування Java, може 
використовуватися для виявлення шкідливого програмного 
забезпечення за запитом користувача, а також дозволяє змінювати 
структуру програмного коду та обфускувати його.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  85849  
 
Дата реєстрації авторського права  14.02.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Полторак 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 "Chameleon 2.7" ("КП "Chameleon 2.7")  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Комп'ютерна програма призначена для автоматизації та оптимізації 
торгових процесів, пов'язаних з реалізацією товарів і послуг кінцевому 
споживачеві на підприємствах, що мають розгалужену (в тому числі і 
розподілену географічно) структуру торговельних об'єктів.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  85850  
 
Дата реєстрації авторського права  14.02.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Надтока Олена Володимирівна, Надтока Денис Михайлович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Розрахунок приводу робочої машини за 
допомогою комп'ютерної програми PrivodKURT" ("PrivodKURT")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Комп'ютерна програма призначена для розрахунку приводів робочих 
машин в навчальному процесі вивчення курсу дисципліни "Деталі 
машин".  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  85851  
 
Дата реєстрації авторського права  14.02.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Баришевська Інна Володимирівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, ілюстрація  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Організаційна структура управління проектами на 
сільськогосподарських підприємствах у розрізі типів розвитку"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У препринті узагальнено і систематизовано сутність теоретичних 
поглядів на розвиток соціально-економічних систем.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  85852  
 
Дата реєстрації авторського права  15.02.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Малахов Кирило Сергійович, Величко Віталій Юрійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця Інститут кібернетики імені В. М. Глушкова Національної академії наук 
України 

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
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Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Комп'ютерна програма  "Сервіс опрацювання прогностичних моделей 

дистрибутивної семантики" ("DS-REST-API 0.0.2")  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Сервіс призначений для опрацювання заздалегідь навчених 
прогностичних моделей дистрибутивної семантики та вирішення задач 
обробки природної мови, зокрема аналіз тональності тексту, 
інформаційний пошук, класифікація текстів, кластеризація текстів, 
глибинний аналіз даних за допомогою методу дистрибутивного аналізу. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  85853  
 
Дата реєстрації авторського права  15.02.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Коба Олена Вікторівна, Серебрякова Світлана Вікторівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця  Інститут кібернетики імені В. М. Глушкова Національної академії 

наук України 
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Комп'ютерна програма "Програмний модуль GIGm01G_stat 

статистичного моделювання багатоканальної системи масового 
обслуговування GI/G/m/0/1/G з орбітою одиничної ємності" 
("GIGm01G_stat")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програмний модуль реалізує алгоритм статистичного моделювання 
багатоканальної системи масового обслуговування з орбітою одиничної 
ємності. Розроблений програмний модуль ґрунтується на використанні 
методу Монте-Карло. Файл написаної програми є функцією Matlab 
GIGm01G_stat().  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  85854  
 

Дата реєстрації авторського права  15.02.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Іщук Світлана Олексіївна, Созанський Любомир Йосипович, Кудря 

Ярослав Валерійович, Міхель Романна Володимирівна, Процевят 
Оксана Семенівна  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця  Державна установа "Інститут регіональних досліджень імені М. І. 

Долішнього Національної академії наук України" 
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, ілюстрація  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Науковий твір "Звіт про виконання науково-дослідної роботи 

"Складові підвищення конкурентоспроможності промисловості 
Західного регіону в умовах вільної торгівлі між Україною і ЄС"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Розроблено методичний підхід до визначення конкурентоспроможності 
промислового сектору економіки, за допомогою якого проведено 
порівняльний аналіз структурних переваг промисловості України і 
держав-членів ЄС за  показниками частки промисловості у випуску, 
валовій доданій вартості (ВДВ) та експорті ВДВ усіх видів економічної 
діяльності, а також за показником частки ВДВ у випуску 
промисловості. Розроблено методичний підхід до визначення 
конкурентності промислового сектору економіки та інструментарій її 
інтегральної оцінки.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  85855  
 

Дата реєстрації авторського права  15.02.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Попова Алла Іванівна, Доценко Тетяна Григорівна, Тараненко 
Валерія Вікторівна, Опришко Наталя Олексіївна, Ушакова Наталя 
Володимирівна  

 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця Харківський національний автомобільно-дорожній університет 
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір науково-практичного характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір науково-практичного характеру 
"Методические рекомендации по использованию интерактивных 
лексико-грамматических презентаций "Школа падежей" ("Школа 
падежей")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У методичних рекомендаціях описано дії викладача російської мови як 
іноземної під час роботи з навчальною мультимедійною комп'ютерною 
програмою "Школа падежей", що використовується для вивчення 
прийменниково-відмінникової системи російської мови.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  85856  
 
Дата реєстрації авторського права  15.02.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кондаревич Вікторія 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 твір наукового характеру "Основи інноваційної 
парадигми капіталоутворення на підприємстві"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  85857  
 
Дата реєстрації авторського права  15.02.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Доценко Марія Ігорівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір (поезія)  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Вірш "Чи буде сонце сяяти весні"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  85858  
 
Дата реєстрації авторського права  15.02.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Доценко Марія Ігорівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір (поезія), складений твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Збірка віршів "Избранное"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  85859  
 

Дата реєстрації авторського права  15.02.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Pavel Lemec (псевдонім), Дорота Сергій 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 "Тільки ти"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  85860  
 

Дата реєстрації авторського права  15.02.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Недбаєв Олександр Миколайович, Лошкарєв Олег Олегович, Шагоян 
Олена  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, створений для кіно  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Сценарій художнього фільму "Заповіт Рагнабора"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Чорний дигер Дмитро за збігом обставин потрапляє в команду відомого 
археолога Вербицького і реставратора Віри Сташенко. Незвичайні 
здібності хлопця допомагають вченим розгадати таємницю 
старовинного язичеського пророцтва. Здатне змінювати майбутнє, воно 
може принести в наш світ як благо, так і біду. Вирушаючи з новими 
колегами в ризиковану подорож, щоб зібрати розрізнені пазли цієї 
загадки, Дмитро ще не знає, що сам є її частиною.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  85861  
 

Дата реєстрації авторського права  15.02.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сушко Павло Миколайович, Бонсевич Юрій Костянтинович, Притула 

Кирило Ігорович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір, створений для кіно  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Сценарій художнього фільму "Гравець з часом"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Життя вічно перспективного стартапера робить крутий поворот, коли 
він знаходить гральну кістку, здатну відмотувати час на кілька хвилин 
назад. Тепер у вчорашнього невдахи є навіть більше, ніж він мріяв. Але 
його проблеми тільки починаються, адже за магічною кісткою полює 
божевільний вчений, щоб з її допомогою створити машину часу, 
повернути хід історії та поставити під загрозу існування світу.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  85862  
 

Дата реєстрації авторського права  15.02.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Роньшин Максим Геннадійович  
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Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "ДІГСІ" 
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Інформаційна система "Digsee SURE" 
("Digsee SURE")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програмний продукт складається з таких функціональних модулів: 
"Серверний модуль", "Модуль для планшета або телефону Android". 
Серверний модуль дозволяє створювати і редагувати шаблони анкет, а 
також переглядати/редагувати анкети, другий модуль дозволяє 
отримати шаблон з серверного модуля, оператор може ввести анкети за 
шаблоном і передати на Серверний модуль.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  85863  
 
Дата реєстрації авторського права  15.02.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шульга Олександр Михайлович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір наукового характеру "Нечіткість в розвитку бізнес-моделей 
цифрового підприємництва / Fuzziness in development of digital 
entrepreneurship business models"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  85864  
 
Дата реєстрації авторського права  15.02.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Козирєва Валентина Петрівна, Гаврилішин Анатолій 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 "Теоретико-правові засади групових позовів у господарському 
судочинстві"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: В. П. Козирєва, А. П. Гаврилішин. Теоретико-правові 
засади групових позовів у господарському судочинстві // Юридичний 
вісник. Повітряне та космічне право. - 2018. - № 3 (48). - С. 153-159. 

 
Анотація   

Стаття присвячена дослідженню, правозастосовної діяльності в межах 
соціокультурного підходу, який передбачає вивчення впливу цієї 
діяльності на людську свідомість і поведінку з метою забезпечення 
належного рівня правової соціалізації та духовної цілісності населення 
в державі.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  85865  
 

Дата реєстрації авторського права  15.02.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Козирєва Валентина Петрівна, Мілімко Лариса Василівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Стаття "Claims work legal services entities of business entities"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: V. P. Kozyreva, L. V. Milimko. Claims work legal services 
entities of business entities // Юридичний вісник. Повітряне і космічне 
право. - 2017. - № 3 (44). - С. 120-123. 

 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  85866  
 
Дата реєстрації авторського права  15.02.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гаврилішин Анатолій Петрович, Козирєва Валентина 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 "Проблеми кримінальної відповідальності юридичних осіб: 
зарубіжний досвід"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: А. П. Гаврилішин, В. П. Козирєва. Проблеми 
кримінальної відповідальності юридичних осіб: зарубіжний досвід  // 
Юридичний вісник. Повітряне і космічне право. - 2018. - № 2 (47). - С. 
160-165. 

 
Анотація   

У статті розглядаються питання теоретичного і практичного 
застосування кримінальної відповідальності щодо юридичних осіб з 
урахуванням досвіду кримінального законодавства КНР. На основі  
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методів аналізу, порівняння та синтезу, авторами пропонуються шляхи 
вдосконалення національного кримінального законодавства з 
урахуванням зарубіжного досвіду.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  85867  
 
Дата реєстрації авторського права  15.02.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мілімко Лариса Василівна, Козирєва Валентина 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 "Розмежування підсудності земельних спорів при оскарженні 
рішень, дій чи бездіяльності органів публічної влади або їх посадових 
осіб"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Л. В. Мілімко, В. П. Козирєва. Розмежування 

підсудності земельних спорів при оскарженні рішень, дій чи 
бездіяльності органів публічної влади або їх посадових осіб // 
Юридичний вісник. Повітряне і космічне право. - 2017. - № 2 (43). - С. 
140-145. 

 
Анотація   

У статті розглядаються проблеми розмежування підсудності земельних 
спорів між судами, в першу чергу між адміністративними та 
господарськими. Зазначено, що розгляду адміністративними судами 
підлягають спори, що мають в основі публічно-правовий характер, 
тобто випливають із владно-розпорядчих функцій або виконавчо-
розпорядчої діяльності публічних органів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  85868  
 
Дата реєстрації авторського права  15.02.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гордійчук Андрій Андрійович  
 
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 "Осінь"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Твір створений у жанрі електронно-танцювальної музики.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  85869  
 
Дата реєстрації авторського права  15.02.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гордійчук Андрій Андрійович  
 
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 "Ностальгія"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Твір створений у жанрі електронно-танцювальної музики. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  85870  
 
Дата реєстрації авторського права  15.02.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гордійчук Андрій Андрійович  
 
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 "Щось"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Твір створений у жанрі електронно-танцювальної музики. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  85871  
 

Дата реєстрації авторського права  15.02.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гордійчук Андрій Андрійович  
 
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 "Суші"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Твір створений у жанрі електронно-танцювальної музики. 
  

 



Авторське право і суміжні права. Офіційний бюлетень № 52, 2019 
 

746 

Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  85872  
 
Дата реєстрації авторського права  15.02.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гордійчук Андрій Андрійович  
 
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 "Святкування"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Твір створений у жанрі електронно-танцювальної музики. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  85873  
 
Дата реєстрації авторського права  15.02.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гордійчук Андрій Андрійович  
 
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 "Коровайця"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Твір створений у жанрі електронно-танцювальної музики.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  85874  
 

Дата реєстрації авторського права  15.02.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гордійчук Андрій Андрійович  
 
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 "Ліс"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Твір створений у жанрі електронно-танцювальної музики. 
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Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  85875  
 
Дата реєстрації авторського права  15.02.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гордійчук Андрій Андрійович  
 
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 "Самотність"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Твір створений у жанрі електронно-танцювальної музики. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  85876  
 
Дата реєстрації авторського права  15.02.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гордійчук Андрій Андрійович  
 
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 "Океан любові"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Твір створений у жанрі електронно-танцювальної музики. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  85877  
 

Дата реєстрації авторського права  15.02.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гордійчук Андрій Андрійович  
 
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 "Мрії здійснюються"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Твір створений у жанрі електронно-танцювальної музики. 
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  85878  
 

Дата реєстрації авторського права  15.02.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гордійчук Андрій Андрійович  
 
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 "Ніч п'ятниці"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Твір створений у жанрі електронно-танцювальної музики. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  85879  
 

Дата реєстрації авторського права  15.02.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гордійчук Андрій Андрійович  
 
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 "Дощ"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Твір створений у жанрі електронно-танцювальної музики. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  85880  
 

Дата реєстрації авторського права  15.02.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гордійчук Андрій Андрійович  
 
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 "Тисяча і одна ніч"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Твір створений у жанрі електронно-танцювальної музики. 
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  85881  
 

Дата реєстрації авторського права  15.02.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гордійчук Андрій Андрійович  
 

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 "Біжучі по пустелі"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
 

Анотація   
Твір створений у жанрі електронно-танцювальної музики. 
  

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  85882  
 

Дата реєстрації авторського права  15.02.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гордійчук Андрій Андрійович  
 

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 "Дівчина, яка закохалася"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
 

Анотація   
Твір створений у жанрі електронно-танцювальної музики. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  85883  
 

Дата реєстрації авторського права  15.02.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гордійчук Андрій Андрійович  
 

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 "Незабуті пращури"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
 

Анотація   
Твір створений у жанрі електронно-танцювальної музики. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  85884  
 

Дата реєстрації авторського права  15.02.2019  
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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 "Сеньорита"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
 

Анотація   
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  85885  
 

Дата реєстрації авторського права  15.02.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Конюшок Сергій Олександрович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 

Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Літературний письмовий твір "Концепція проведення культурно-

просвітницького фестивалю "Сильні України"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
 

Анотація   
Метою проведення культурно-просвітницького фестивалю "Сильні 
України" є заохочення до занять спортом широких верств населення 
України, нагадування про славетне історичне минуле богатирів 
України, підсилення відчуття гордості та ілюстрації здобутків нації. У 
творі описується сценарний план заходу, учасники, місце проведення.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  85886  
 

Дата реєстрації авторського права  15.02.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Френкель Ірина Володимирівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 

Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір практичного характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Літературний письмовий твір "Академія культурного лідера Cultural 

Leadership Academy" ("АКЛ", "CLA")  
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
 

Анотація   
Літературний письмовий твір "Академія культурного лідера" - 
навчальна програма для представників місцевої та регіональної влади 
у сфері культури, керівників та працівників молодіжних та культурних 
установ, які прагнуть вести процеси розвитку громад за допомогою 
культурних ресурсів та людського потенціалу.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  85887  
 

Дата реєстрації авторського права  15.02.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Френкель Ірина Володимирівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір практичного характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір "Концепція конкурсу проектів МАЛІ 
МІСТА - ВЕЛИКІ ВРАЖЕННЯ / SMALL CITIES - BIG IMPRESSIONS"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Конкурс проектів "МАЛІ МІСТА - ВЕЛИКІ ВРАЖЕННЯ" покликаний 
сприяти розвитку малих міст та об'єднаних територіальних громад, 
посиленню їхньої інвестиційної та туристичної привабливості за 
рахунок креативних індустрій на основі соціально-економічного 
потенціалу об'єктів матеріальної та нематеріальної культурної 
спадщини.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  85888  
 

Дата реєстрації авторського права  15.02.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Коврижних Валерій Аркадійович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Доброго ранку"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Пісня "Доброго ранку" присвячена любові до рідного краю, до України.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  85889  
 

Дата реєстрації авторського права  15.02.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Голій Віктор Вікторович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва, складений твір  
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Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір образотворчого мистецтва "Збірка зображень персонажу CORGI O"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Головний герой коміксів, мемів і мультиплікаційних роликів. 
Використовується, як логотип для поліграфічної продукції, іграшок, 
посуду, кормів і товарів для тварин та інших товарів.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  85890  
 

Дата реєстрації авторського права  15.02.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лисенко Євген 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 електронна система продажу 
квитків на концертні та інші  культурно-видовищні заходи "V-ticket-
ТЕАТРИ"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Комп'ютерна програма призначена для службового використання у 
діяльності підприємства (або іншої особи), яке здійснює іншим 
споживачам продаж квитків на концерти і культурно-видовищні 
заходи за допомогою мережі Інтернет, які відбуваються у спеціальних 
закладах, таких як - "Театри".  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  85891  
 

Дата реєстрації авторського права  15.02.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Перелома Тетяна Сергіївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка творів образотворчого мистецтва "Персонаж Journey to 
Chinese"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Це збірка малюнків персонажу Journey to Chinese в різних позах та в 
різному оформленні.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  85892  
 

Дата реєстрації авторського права  15.02.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Машталяр Карина Анатоліївна, Петращук Світлана 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 "Мозаїка"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Логотип складається з текстового та графічного елементів. Графічним 
елементом  виступає буквиця - перша буква назви. Фірмовим гаслом 
стало визначення "Хмельницький - місто мозаїка". Воно уособлює 
різноманіття визначених місць, які, об'єднуючись, створюють цілісний 
образ міста, подібно шматочкам мозаїки.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  85893  
 

Дата реєстрації авторського права  15.02.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Щербина Ольга Володимирівна, Осокіна Алла Вікторівна, Кужель 
Марина Юріївна, Щекіна 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)  Літературний твір наукового характеру "Навчально-методичні 
рекомендації для проведення комплексного тренінгу "Прийняття 
управлінських рішень на підприємстві"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  85894  
 

Дата реєстрації авторського права  15.02.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Прихно Юлія Євгеніївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
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Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Стаття "Development of the multi-project forming method in shipping 
company's development"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У статті викладено метод оптимізації змісту мультипроекту, який 
дозволяє сформувати мультипроект розвитку підприємства, 
враховуючи не тільки обмеження за ресурсами, але і відповідність 
результатів мультипроекта стратегічним цілям підприємства.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  85895  
 

Дата реєстрації авторського права  15.02.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Андрієвська Віра Олександрівна, Павловська Людмила Анатоліївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Стаття "Роль проектного потенціалу при формуванні конкурентних 
переваг стивідорної компанії"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

У статті викладено особливості стивідорної компанії, її потенціал. На 
підставі проведених досліджень зроблено висновок, що компанії, які 
мають низький рівень проектного потенціалу (рівень компетентності 
або технологічної зрілості), можуть успішно реалізовувати окремі 
проекти завдяки попередньому досвіду, підтримці владних структур 
тощо.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  85896  
 

Дата реєстрації авторського права  15.02.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Вікторов Олександр Валентинович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, складений твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірник афоризмів "Занимательная начерталка"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Збірник містить 29 гумористичних афоризмів, які стосуються нарисної 
геометрії. Афоризми добре запам'ятовуються і сприяють покращеному 
засвоєнню основ нарисної геометрії.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  85897  
 

Дата реєстрації авторського права  15.02.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Агєєва Ірина Вікторівна, Сурженко Нонна Вікторівна, Нестеренко 
Світлана Анатоліївна  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчальний посібник "Організація виробництва"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У навчальному посібнику викладено теоретичні та методичні питання 
організації виробництва аграрних та промислових підприємств.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  85898  
 

Дата реєстрації авторського права  15.02.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Рассохіна Анастасія Сергіївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, ілюстрація  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Книга "Твой лучший выбор"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  85899  
 

Дата реєстрації авторського права  15.02.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Смірнова 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)  Складений твір наукового характеру "Методичні рекомендації для 
самостійної роботи з дисципліни "Іноземна мова для ІТ-спеціалістів" 
для студентів спеціальності "КОМП'ЮТЕРНІ НАУКИ"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   

Посібник призначено для студентів нефілологічних спеціальностей 
вищих навчальних закладів.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  85900  
 

Дата реєстрації авторського права  15.02.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Стрижак Олена Олегівна, Ахмедова Олена Олегівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науково-практичний твір "Дисциплінарний тренінг на тему 
"Розробка рекламної кампанії туристичної фірми"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Діяльність будь-якої туристичної фірми передбачає не тільки 
створення, але й просування туристичного продукту на ринок, його 
популяризацію, завоювання прихильності потенційних клієнтів та 
спонукання споживачів до покупки. В сучасних умовах загострення 
конкурентної боротьби в туристичній сфері реалізація цих завдань 
неможлива без розробки й реалізації рекламної кампанії.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  85901  
 

Дата реєстрації авторського права  15.02.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Притула Ірина Володимирівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір (поезія)  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Вірш "Знала не знала"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  85902  
 

Дата реєстрації авторського права  15.02.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Притула Ірина Володимирівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   
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Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір (поезія)  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Вірш "Она искала счастье, а он искал её"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  85903  
 

Дата реєстрації авторського права  15.02.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Денис Реконвальд (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 "Танцуй до дна"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  85904  
 

Дата реєстрації авторського права  15.02.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Денис Реконвальд (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 "Тащусь"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  85905  
 

Дата реєстрації авторського права  15.02.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Денис Реконвальд (псевдонім)  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
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Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Музичний твір з текстом "Алыми губами"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  85906  
 

Дата реєстрації авторського права  15.02.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Денис Реконвальд (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 "Белые ночи"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  85907  
 

Дата реєстрації авторського права  15.02.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Денис Реконвальд (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 "Гроза"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  85908  
 

Дата реєстрації авторського права  15.02.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Денис Реконвальд (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 "Странные танцы"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  85909  
 

Дата реєстрації авторського права  15.02.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Денис Реконвальд (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 "Затуманила"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  85910  
 

Дата реєстрації авторського права  15.02.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Денис Реконвальд (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 "Просто иди"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  85911  
 

Дата реєстрації авторського права  15.02.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Денис Реконвальд (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 "Моя любовь"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  85912  
 

Дата реєстрації авторського права  15.02.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Притула Ірина Володимирівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір (поезія)  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Вірш "Ты сердце своё отдай без остатка"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  85913  
 

Дата реєстрації авторського права  15.02.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Притула Ірина Володимирівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір (поезія)  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Вірш "Ты это сделал такою как стала"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  85914  
 

Дата реєстрації авторського права  15.02.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Притула Ірина Володимирівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір (поезія)  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Вірш "К тебе я остыть остыла"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  85915  
 

Дата реєстрації авторського права  15.02.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ящук Олена Миколаївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Тези "Логічні вміння як невід'ємна складова розвитку мислення 
молодшого школяра"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

На сучасному етапі розвитку освіти відбуваються значні зміни: 
пропонуються інші підходи, інший зміст, інші відносини, реалізуються 
інші цілі. Розвиток логічного мислення особистості, найважливішим 
компонентом якого є формування логічних умінь, обумовлений низкою 
причин. Якість засвоєння знань багато в чому залежить від рівня 
розвитку мислення учнів: логічно розвинене мислення дозволяє легше 
засвоїти знання і в більшому обсязі.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  85916  
 

Дата реєстрації авторського права  15.02.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кошовий Андрій Олександрович (Птица, PtizaShpak), Шалманов 
Михайло Васильович, Леоненко Андрій Григорович  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Ольга"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  85917  
 

Дата реєстрації авторського права  15.02.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кошовий Андрій Олександрович (Птица, PtizaShpak), Шалманов 
Михайло Васильович  

 
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 "На той стороне моста" ("На той стороне")  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  85918  
 

Дата реєстрації авторського права  15.02.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Преображенська Вікторія Вікторівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Аудіовізуальний твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Аудіовізуальний твір "Фильм "ХРИСТОС-СОФИЯ - Спасительница 
Руси"    

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

В фільмі розкрито, що Софія - це Феномен, який представлений у 
вигляді сходження до Боголюдини, а Софіологія - осмислення 
створеного буття з точки зору Божественного задуму до нього.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  85919  
 

Дата реєстрації авторського права  15.02.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Kalina (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)  Збірник картин "Акварель"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

До збірника входять вісім картин.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  85920  
 

Дата реєстрації авторського права  15.02.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Верес Лілія Андріївна  
 

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 "Будь"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  85921  
 

Дата реєстрації авторського права  15.02.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шишкін Михайло Анатолійович, Бутова Ольга Анатоліївна, Фетюхіна 
Людмила Вікторівна, Ахієзер Олена Борисівна, Дунаєвська Ольга 
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 "MATLAB модель ЭКГ сигнала на основе частотного 
преобразования"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Робота присвячена моделюванню електрокардіографічного сигналу 
для різних випадків порушення серцевого ритму і при різних рівнях 
зашумленності. Розроблено Matlab/Simulink модель генератора 
електрокардіографічного сигналу із змінними параметрами. Показано, 
що значущими для формування ЕКГ-сигналу є перші 50 гармонік.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  85922  
 

Дата реєстрації авторського права  15.02.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дунаєвська Ольга 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)  Тези доповіді "PROBABILISTIC ESTIMATION STABILITY OF 
SOLUTIONS OF OPTIMIZATION PROBLEMS"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Розглянуто питання стабільності рішення задач оптимізації на 
прикладі транспортної задачі лінійного програмування, якщо витрати 
на транспортування випадкові величини з відомою щільністю  
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розподілу. Доведено, що проблема оцінки стабільності допускає 
аналітичне рішення, якщо шукати оптимальне рішення за допомогою 
матричного мінімуму.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  85923  
 

Дата реєстрації авторського права  15.02.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дунаєвська Ольга 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)  Тези доповіді "Расчет матрицы стоимостей оптимальных маршрутов 
для совокупности пар (поставщик - потребитель)"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Описані технології розрахунку вартостей оптимальних маршрутів для 
довільних сукупностей пар, які можуть мати практичне застосування 
при вирішенні задач транспортної логістики високої розмірності в 
умовах невизначеності.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  85924  
 

Дата реєстрації авторського права  15.02.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ахієзер Олена Борисівна, Дунаєвська Ольга Ігорівна, Сердюк Ірина 
Василівна, Стрельнікова Анна Юріївна, Гармаш Данііл Васильович  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Стаття "Методы решения многоиндексных транспортных задач 
высокой размерности"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Запропоновано ітераційна процедура поліпшення плану завдання, що 
основана на елементарних перетвореннях. Використаний ефективний 
прийом побудови початкового опорного плану задачі, що складається в 
нуль-перетворенні вихідної матриці вартостей, який узагальнено на 
випадок транспортної задачі довільної індексних.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  85925  
 

Дата реєстрації авторського права  15.02.2019  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мехович Сергій Анатолійович, Ахієзер Олена Борисівна, Дунаєвська 
Ольга 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 "Экономико-математическая модель зонирования 
промышленных предприятий"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Запропоновано економіко-математичну модель зонування 
промислових підприємств в регіонах України. З метою інтеграції 
бізнесу, влади та науки, запропонований інноваційно-інжиніринговий 
кластер. Розроблено методику його формування. Проаналізовано вплив 
на інноваційну активність підприємств і регіональний експортний 
потенціал.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  85926  
 

Дата реєстрації авторського права  15.02.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ахієзер Олена 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 "Применение корреляционной функции для выделения 
некоторых классов нестационарных случайных процессов"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Проаналізована можливість одержування математичних моделей 
кореляційних функцій стохастичних процесів, якщо ці функції 
задовольняють відомим диференційним рівнянням. За допомогою 
трикутних моделей операторів, що визначають нестаціонарний 
стохастичний процес, отримані математичні моделі для 
інфінітезимальних кореляційних функцій.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  85927  
 

Дата реєстрації авторського права  15.02.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лук'янчук Діана Святославівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   
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Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір (поезія)  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Текст пісні "Бачу сни"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Текст пісні розповідає про почуття, які зайшли у кут, і у сні авторка 
знаходить вихід.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  85928  
 

Дата реєстрації авторського права  15.02.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лук'янчук Діана Святославівна  
 

Повне ім'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 "If"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У тексті пісні розповідається про почуття та їх світлі моменти. "Якщо 
ти мене не кохаєш, то зникни з мого життя" - коментує авторка.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  85929  
 

Дата реєстрації авторського права  15.02.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лук'янчук Діана Святославівна  
 

Повне ім'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 "Птах"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Текст пісні характеризує прагнення до кращих життєвих висот та мрій. 
Авторка аналізує своє життя і уявляє своє майбутнє у вигляді птаха.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  85930  
 

Дата реєстрації авторського права  15.02.2019  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лук'янчук Діана Святославівна  
 

Повне ім'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 "Выше"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Текст пісні характеризує мотивацію висот майбутнього. Авторка 
аналізує своє життя і подає красоту природи як невід'ємне з особистим.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  85931  
 

Дата реєстрації авторського права  15.02.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лук'янчук Діана Святославівна  
 

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 "Океани"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У тексті пісні авторка розповідає про високі почуття кохання, його 
безмежність зрівнює з океанами, а кольори - з барвами весни.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  85932  
 

Дата реєстрації авторського права  15.02.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лук'янчук Діана Святославівна  
 

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 "Туман"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Текст пісні розповідає про те, що своє натхнення авторка знаходить 
вночі, а  почуття прирівнює до тиші, що "майорить, як мак".  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  85933  
 

Дата реєстрації авторського права  15.02.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лук'янчук Діана Святославівна  
 

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 "Небокрай"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У тексті пісні авторка розповідає про відчуття зраджених почуттів, 
порівнює їх з "небокраєм" та безмежністю.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  85934  
 

Дата реєстрації авторського права  15.02.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лук'янчук Діана Святославівна  
 

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 "Танцюй"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Текст пісні розповідає про прагнення покращувати свою особистість, 
аналізує своє життя і проводить паралель між сьогоденням і майбутнім.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  85935  
 

Дата реєстрації авторського права  15.02.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лук'янчук Діана Святославівна  
 

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 "Унісон"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   

У тексті пісні йдеться про взаємні почуття, про підтримку один одного 
у скрутну хвилину та неможливість бути одному.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  85936  
 

Дата реєстрації авторського права  15.02.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лук'янчук Діана Святославівна  
 

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 "Знак"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У тексті пісні авторка розповідає про те, як довго шукала свого 
єдиного, жаданого і неповторного. Що природа давала їй підказки-
знаки для визначення вірного шляху для щастя і взаєморозуміння з 
коханою людиною.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  85937  
 

Дата реєстрації авторського права  15.02.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лук'янчук Діана Святославівна  
 

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 "Барвінок"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У тексті пісні авторка розповідає у жартівливій формі про те, як ходила 
з коханою людиною збирати квіти, і що улюблений її відтінок - 
фіолетовий.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  85938  
 

Дата реєстрації авторського права  18.02.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Черняк Євгеній Олександрович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   
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Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір художнього дизайну "Дизайн пляшки "Хортиця Red Berry"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Твір художнього дизайну "Дизайн пляшки "Хортиця Red Berry" 
виконаний у формі пляшки матового малиново-червоного кольору, 
оздобленої об'ємним графічним зображенням, опуклими ребристими 
боками, ковпачком та етикеткою. Графічне зображення являє собою 
опукле стовщене коло, на яке поміщено Х-подібний елемент, що 
утворений клиноподібними смугами. Корпус виконаний на основі 
циліндра з опуклими ребристими боками, які в нижній частині 
перериваються широким паском. У верхній частині декорований 
аркоподібною канавкою. Нижній край корпусу по колу оздоблений 
опуклим виступаючим обідком.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  85939  
 

Дата реєстрації авторського права  18.02.2019  
 
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 "Танцуй"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  85940  
 

Дата реєстрації авторського права  18.02.2019  
 

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 "Не слушай ум"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  85941  
 

Дата реєстрації авторського права  18.02.2019  
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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 "Складові успіху диригентського фаху"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

У статті розглядаються  професійні, психологічні та етичні аспекти 
диригентського фаху, з'ясовуються причини виникнення 
різноманітних суперечностей, пропонуються шляхи і методи їх 
вирішення.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  85942  
 

Дата реєстрації авторського права  18.02.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Король Михайло Дмитрович, Оджубейська Ольга Дмитрівна, Король 
Дмитро Михайлович, Ткаченко Ірина Михайлівна, Петрушанко 
Володимир Миколайович, Рамусь Михайло Олександрович, Дорубець 
Андрій Дмитрович, Кіндій Дмитро Данилович, Коробейніков Леонід 
Сергійович  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Наукова монографія "Стоматологічне матеріалознавство"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Стоматологічне матеріалознавство / Під загальною редакцією 
професора Короля М. Д. - Полтава. - ФОП Мирон І. А. - 2018. -  176 с. 

 

Анотація   

Розвиток стоматології, особливо її ортопедичного та терапевтичного 
розділів, тісно пов'язаний з досягненнями стоматологічного 
матеріалознавства. Сучасний рівень ефективності надання 
стоматологічної допомоги визначається багатьма факторами, серед 
яких домінуючими є кваліфікація спеціаліста та асортимент 
матеріалів, які він може використовувати.   
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  85943  
 

Дата реєстрації авторського права  18.02.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ямалова Світлана  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, складений твір  
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Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Складений твір "Книга "Trails of Carpathians, Hiking and trekking in 
the Ukrainian Karpaty" (упорядник)"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Англійський варіант путівника, що містить 80 маршрутів у Карпатах. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  85944  
 

Дата реєстрації авторського права  18.02.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Свистун Людмила Анатоліївна, Завора Таїна Миколаївна, Худолій 
Юлія Сергіївна  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Стаття "Prospects for the implementation of real estate development in 
Ukraine based on energy efficiency principles and the problems with raising 
the finance required"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Lyudmila Svistun, Taina Zavora, Yuliia Khudolii. 
Prospects for the implementation of real estate development in Ukraine 
based on energy efficiency principles and the problems with raising the 
finance required // Acta Innovation. - 2018. - № 29. - P. 5-15. 

 
Анотація   

Метою дослідження є аналіз ринку житлової нерухомості в Україні з 
точки зору потреби та можливості підвищення її енергоефективності,  а 
також обґрунтування ефективних фінансово-кредитних механізмів для 
забезпечення заходів щодо поліпшення теплозахисних властивостей 
житлової та нежитлової нерухомості.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  85945  
 

Дата реєстрації авторського права  18.02.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кузьмін В'ячеслав Володимирович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір практичного характеру, фотографічний 
твір, складений твір  

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір практичного характеру "Техніка "Дебуширування кольору / 
Debouch color / Дебуширование цвета"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Твір практичного характеру "Техніка "Дебуширування кольору / 
Debouch color / Дебуширование цвета".  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  85946  
 

Дата реєстрації авторського права  18.02.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шугай Владислав Русланович, Фролов Володимир Костянтинович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Параметри верстатного пристрою при 
базуванні деталі на отвори"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма "Параметри верстатного пристрою при базуванні деталі на 
отвори" створена для визначення найбільш придатних для базування 
отворів.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  85947  
 

Дата реєстрації авторського права  18.02.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Птащенко Ліана Олександрівна (Ptashchenko Liana)  
 

Повне ім'я або 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 "Problems of economic convergence of Ukraine to the 
European Union"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Розглядаються проблеми економічної конвергенції України до ЄС, 
зокрема негативний вплив латентних факторів, які носять 
деструктивний характер та поглиблюють економічні й соціальні шоки 
в українському суспільстві.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  85948  
 

Дата реєстрації авторського права  18.02.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Козаченко Сергій Якович, Сірош Сергій Іванович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
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Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Business toolkits hT 25.10" (Приложение               
"hT 25.10")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Комп'ютерна програма "Business toolkits hT 25.10" є автономним 
віртуальним (комп'ютерним) робочим місцем для роботи з набором 
аналітичних бізнес-інструментів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  85949  
 

Дата реєстрації авторського права  18.02.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  J'ММА (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 "З небес"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Слова та музика Медведь Марії.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  85950  
 

Дата реєстрації авторського права  18.02.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Білик Олена Володимирівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір образотворчого мистецтва "Куточок настрою "Мій настрій"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Ілюстрація "Куточок настрою "Мій настрій" являє собою фон,               
надпис, карманчики, сигнальні картки для фото дітей у кольоровому 
рішенні.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  85951  
 

Дата реєстрації авторського права  18.02.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Білик Олена Володимирівна  
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Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір "Опис правил гри "Куточок настрою 
"Мій настрій"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

В описі правил гри "Куточок настрою "Мій настрій" розкрито правила 
гри.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  85952  
 

Дата реєстрації авторського права  18.02.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Білик Олена Володимирівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір образотворчого мистецтва "Художнє оформлення ігрового поля 
для гри "Куточок настрою "Мій настрій"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Виконано художнє оформлення ігрового поля для гри "Куточок 
настрою "Мій настрій". Формат А3, А4.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  85953  
 

Дата реєстрації авторського права  18.02.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Царевич Наталія Ігорівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Весна дурманить пахощами трав"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  85954  
 

Дата реєстрації авторського права  18.02.2019  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Царевич Наталія Ігорівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Улыбнись"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  85955  
 

Дата реєстрації авторського права  18.02.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Царевич Наталія Ігорівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Від щастя ночі плакали"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  85956  
 

Дата реєстрації авторського права  18.02.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Царевич Наталія Ігорівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "А знаєш ..."   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  85957  
 

Дата реєстрації авторського права  18.02.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Царевич Наталія Ігорівна  
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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 "Мы не встретимся с тобой на небесах"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  85958  
 

Дата реєстрації авторського права  18.02.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Царевич Наталія Ігорівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Золота, щаслива осінь"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  85959  
 

Дата реєстрації авторського права  18.02.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Царевич Наталія Ігорівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "У моїй країні"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  85960  
 

Дата реєстрації авторського права  18.02.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Царевич Наталія Ігорівна  
 

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 "Спи, моя дитино"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  85961  
 

Дата реєстрації авторського права  18.02.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Царевич Наталія Ігорівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір (поезія)  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Я тебе люблю"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  85962  
 

Дата реєстрації авторського права  18.02.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Царевич Наталія Ігорівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Ти не прийдеш"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  85963  
 

Дата реєстрації авторського права  18.02.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гуменний Ігор Григорович  
 

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 "Холодильна шафа "Супер Лардж"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Збірка ескізів являє собою збірку, що складається з шести ескізів 
холодильної шафи, які були створені автором.   
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  85964  
 

Дата реєстрації авторського права  18.02.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гуменний Ігор Григорович  
 
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 "Холодильна шафа "Лардж"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Збірка ескізів являє собою збірку, що складається з шести ескізів 
холодильної шафи, які були створені автором.   
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  85965  
 

Дата реєстрації авторського права  18.02.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гуменний Ігор Григорович  
 
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 "Холодильна шафа "Медіум"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Збірка ескізів являє собою збірку, що складається з шести ескізів 
холодильної шафи, які були створені автором.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  85966  
 

Дата реєстрації авторського права  18.02.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гуменний Ігор Григорович  
 
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 "Холодильна шафа "Оптима"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Збірка ескізів являє собою збірку, що складається з шести ескізів 
холодильної шафи, які були створені автором.   
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  85967  
 

Дата реєстрації авторського права  18.02.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Opasan san (псевдонім)  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір (поезія), складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка віршів "MyBox"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  85968  
 

Дата реєстрації авторського права  18.02.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Громика Олексій Олегович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка графічних творів "Gromyka"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Збірка освітлює новий проект "Gromyka" і його дизайн та фірмовий 
стиль - у сферах різноманітних розваг, освіти, виховання, сценічного, 
театрального та художнього мистецтв, виставкових заходів, парків, 
кінопоказів, евентів, відкриттів, а також будівництва, стилю, моди, 
парфумерного оформлення, пакування, рекламування та авторського 
представництва.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  85969  
 

Дата реєстрації авторського права  18.02.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Владимиров Дмитро Михайлович  
 

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, 
складений твір  

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Зображення персонажа з описом "Смартфоник / Смартфонік / 
Smartphoniс"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Персонаж вигаданий для літературних, художніх, аудіовізуальних 
творів, участь якого буде використано у різних версіях розважальних, 
навчальних та інформаційно-комерційних проектах.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  85970  
 

Дата реєстрації авторського права  18.02.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Горлов Петро 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 "Впровадження новітніх методик з оцінки 
репродуктивного стану та сезонних міграцій кажанів на площадках 
ВЕС за міжнародними стандартами"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Представлено формат проведення досліджень з сезонної активності 
кажанів на основі методики, розробленої за рекомендаціями 
міжнародних фондів та впровадженої при розробці експертного 
висновку щодо проекту створення ВЕС.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  85971  
 

Дата реєстрації авторського права  18.02.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сидоренко Андрій Ігорович, Сіохін Валерій Дмитрович, Горлов Петро 
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 "Впровадження новітніх методик з оцінки 
трансконтинентальних та сезонних міграцій птахів на площадках ВЕС 
за міжнародними стандартами"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   

Детально представлений формат проведення досліджень з міграцій та 
сезонної активності птахів, особливу увагу приділено методиці 
проведення досліджень сезонних комплексів птахів за рекомендаціями 
Шотландського Фонду Природньої Спадщини.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  85972  
 

Дата реєстрації авторського права  18.02.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Винокурова 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)  Науковий твір "Розробка методичного та програмного забезпечення 
для проведення міграційних спостережень, системою формування баз 
даних та СУБД"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Розроблено методичні підходи до створення системи управління базами 
даних (СУБД) для збереження та аналізу результатів досліджень 
міграцій птахів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  85973  
 

Дата реєстрації авторського права  18.02.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Подорожний Сергій Миколайович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Інвентаризація рослинності у межах ДОУ та 
площадки ВЕС з характеристикою критично важливих місць 
існування"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

На основі описаних методів представлена характеристика рослинності, 
яка включає опис місць існування і типів рослинності у межах ДОУ та 
площадки ВЕС, картосхему розміщення критично важливих і 
природних місць існування в межах 10-ти км зони навколо проектної 
території ВЕС та перелік видів, що охороняються.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  85974  
 

Дата реєстрації авторського права  18.02.2019  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Винокурова 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)  Науковий твір "Науково-інформаційна система підтримки 
моніторингу, оцінки та прогнозу стану біорізноманіття на територіях 
ВЕС, СЕС та ліній електромереж"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Для збереження даних, їх аналізу та подальшого стану біорізноманіття 
на територіях ВЕС, СЕС та ліній електромереж розроблено методичні 
рекомендації щодо створення бази даних та системи управління, з 
урахуванням подальшої інтеграції в географічні інформаційні системи.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  85975  
 

Дата реєстрації авторського права  18.02.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Анненков Олександр Борисович, Сальнікова-Буденко Ірина 
Борисівна, Горлов Петро Іванович, Сіохін Валерій Дмитрович, 
Сидоренко 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)  Науковий твір "Комп'ютерне моделювання оцінки впливу ВЕС на 
птахів на основі моніторингу сезонних орнітологічних комплексів та 
міграцій за допомогою WEB-додатку "WEBBIRDS" та програми 
"BIRDS FLY"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

На прикладі таблиці, яка є ілюстрацією результату комп'ютерного 
моделювання оцінки впливу  ВЕС на птахів на основі моніторингу 
сезонних орнітологічних комплексів та міграцій засобами WEB-
додатку "WEBBIRDS" та програми "BIRDS FLY", проведено аналіз 
міграційного сезону на обраній площадці та описані методики роботи з 
окремими функціями програми.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  85976  
 

Дата реєстрації авторського права  18.02.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Фомішина Віра Миколаївна, Наумова Лариса Миколаївна, Якимчук 
Тетяна Вікторівна, Боярчук Альона Ігорівна, Огородник Руслан 
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)  Літературний письмовий твір "Методичні рекомендації щодо 
виконання, оформлення та захисту дипломної роботи "бакалавра" для 
студентів спеціальності - "Менеджмент зовнішньоекономічної 
діяльності" факультету міжнародних економічних відносин, 
управління і бізнесу"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  85977  
 

Дата реєстрації авторського права  18.02.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Плющик Ірина Анатоліївна, Огородник Руслан Петрович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір "Методичні рекомендації і контрольні 
завдання до виконання практичних занять з дисципліни "Соціально-
економічне прогнозування розвитку світових ринків"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  85978  
 

Дата реєстрації авторського права  18.02.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Фомішина Віра Миколаївна, Наумова Лариса Миколаївна, Якимчук 
Тетяна Вікторівна, Боярчук Альона Ігорівна, Огородник Руслан 
Петрович  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір "Методичні рекомендації щодо 
виконання, оформлення та захисту дипломних робіт другого 
(магістерського) рівня для студентів спеціальності - "Менеджмент 
зовнішньоекономічної діяльності" факультету міжнародних 
економічних відносин, управління і бізнесу"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  85979  
 

Дата реєстрації авторського права  18.02.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Морозова Ольга Григорівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір "Методичні рекомендації і контрольні 
завдання до виконання практичних занять з дисципліни "Операційний 
менеджмент" напряму підготовки 6.030601 "Менеджмент"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  85980  
 

Дата реєстрації авторського права  18.02.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Тимченко Лаура Леонідівна, Талалаєв Микола Анатолійович, Єгоров 
Федір 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 "Я тебе не хочу"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  85981  
 

Дата реєстрації авторського права  18.02.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Куракіна Лариса Валентинівна (Бамбізо)  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Новогодняя песня"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  85982  
 

Дата реєстрації авторського права  18.02.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Густі-Августин Кузнецов (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)  Підручник "Ромский народный кодекс"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Підручник є письмовим путівником для ромської молоді з точки зору 
християнсько-етичного розуміння (тлумачення) істини та для 
навчання розрізнення добра від зла.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  85983  
 

Дата реєстрації авторського права  18.02.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Подгорна Алла Іллівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір практичного характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Сценарій заходу "Організація мультипрофільного харчування по типу 
"Шведський стіл" в навчальних закладах системи загальної середньої 
освіти"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Сценарій створений для організації мультипрофільного харчування по 
типу "Шведський стіл" в навчальних закладах системи загальної 
середньої освіти з метою підвищення загального рівня культури та 
налагодження надання збалансованого харчування учням.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  85984  
 

Дата реєстрації авторського права  18.02.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Танкевич Євгеній Миколайович, Танкевич Сергій Євгенійович, 
Пилипенко Юрій Володимирович, Стелюк Антон Олегович  

 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Інститут електродинаміки Національної Академії наук України 

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
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Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Комп'ютерна програма генерації даних для 
діагностування мереж сигналізації, централізації і блокування 
залізниць"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Розроблено комп'ютерну програму генерації даних для діагностування 
мереж сигналізації, централізації і блокування залізниць.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  85985  
 

Дата реєстрації авторського права  18.02.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Айра Велесова (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)  Збірка творів ужиткового мистецтва "Колекція ювелірних виробів 
"Прикраси зі змістом"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Авторська колекція ювелірних виробів Айри Велесової, яка об'єднана 
використанням графічних елементів для залучення додаткової 
підтримки та посилення певних сфер життя.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  85986  
 

Дата реєстрації авторського права  18.02.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сніжко Євген 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)  Зображення логотипу "PiVasёk"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Зображення логотипу являє собою оригінальне поєднання графічних 
елементів, а саме зображення людини та слова "PiVasёk". 
  

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  85987  
 

Дата реєстрації авторського права  18.02.2019  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сиволап Олексій Ігорович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, створений для кіно  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Сценарій повнометражного фільму "Останні канікули"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Діти обирають собі батьків. Напевно це таки маячня. Інакше, як вона 
могла обрати цих двох? Її звати Віра, їй 15, і вона воліла б мати інший 
приклад власного майбутнього. Одного дня вона буде змушена 
покинути власних батьків аби опинитися наодинці зі столицею та 
власною бабусею.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  85988  
 

Дата реєстрації авторського права  18.02.2019  
 
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 "Глорія"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Роман "Глорія" - пригодницько-фантастичний роман. Він оповідає про 
п'ятірку сміливців, які відправляються на пошуки зниклої експедиції 
космічного корабля "Арго", на борту якого були їх батьки, і таємничої 
планети - Антіземля. Вона ж Глорія...  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  85989  
 

Дата реєстрації авторського права  18.02.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Цветкова Анастасія Сергіївна, Григорецька Олеся Сергіївна, 
Авдеєнко Катерина Олексіївна, Гонтарик Елізавета Павлівна, Кльован 
Анна Павлівна, Яворська Вікторія Володимирівна  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір наукового характеру "Туристичний 
продукт САМЕР_СТУД_КЕМП" ("САМЕР_СТУД_КЕМП")  
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Туристичний продукт с. Приморське спроектований з метою 
підготовки майбутніх фахівців географічних, біологічних,  
екологічних та туристичних відділень після проходження і  
дослідження шести екологічних маршрутів Придунайського  
регіону. Дане місце буде працювати цілий рік, тому передбачено 
розміщення туристів, які бажають відвідати екскурсії вихідного  
дня в дельті Дунаю. Маршрут у Вилкове розроблений викладачами 
ОНУ ім. І. І. Мечникова, які проводили зі студентами географічну 
практику.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  85990  
 

Дата реєстрації авторського права  18.02.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Войнаренко Михайло Петрович, Миколюк Оксана Анатоліївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір наукового характеру "Методика вибору 
стратегії для забезпечення енергетичної безпеки машинобудівного 
підприємства"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Пріоритетом у розвитку вітчизняного машинобудівного комплексу 
дедалі частіше стає забезпечення енергетичної незалежності, безпеки та 
енергоефективності виробництва. Для вирішення проблеми 
енергоефективності підприємств машинобудівного комплексу, 
ключовим питанням є впровадження концепції стратегізації для 
забезпечення енергетичної безпеки.   
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  85991  
 

Дата реєстрації авторського права  18.02.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гавриленко Світлана Юріївна, Челак Віктор Володимирович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Комп'ютерна програма для виявлення 
аномального стану комп'ютерної системи на базі BDS-статистики"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   

Програма призначена для виявлення аномальної поведінки 
комп'ютерної системи на основі BDS-статистики. Програма створена у  
 
середовищі "Visual Studio 2017" та орієнтована на функціонування в 
ОС Windows 7/8/ 8/1/10 та вище.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  85992  
 

Дата реєстрації авторського права  18.02.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сита Євгенія 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 твір наукового характеру "Впровадження елементів 
дуальної системи як напрям еволюції професійної освіти"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  85993  
 

Дата реєстрації авторського права  18.02.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сита Євгенія 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 твір наукового характеру "Управлінські  
                                                           інструменти розвитку організації з урахуванням етапів її  
                                                           життєвого циклу"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  85994  
 

Дата реєстрації авторського права  18.02.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сита Євгенія Миколаївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
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Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний твір наукового характеру "Дослідження  сучасного стану 
та перспективних напрямів розвитку виноробних підприємств України"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  85995  
 

Дата реєстрації авторського права  18.02.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сита Євгенія 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 твір наукового характеру "Історична ретроспектива 
категорії "розвиток"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  85996  
 

Дата реєстрації авторського права  18.02.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сита Євгенія 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 твір наукового характеру "Засоби з контролю якості 
знань студентів (тести) з дисципліни "Прогнозування та макроекономічне 
планування"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  85997  
 

Дата реєстрації авторського права  18.02.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сита Євгенія Миколаївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
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Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний твір наукового характеру "Методичні рекомендації та 
індивідуальні завдання для самостійної роботи студентів з дисципліни 
"Прогнозування та макроекономічне планування"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  85998  
 

Дата реєстрації авторського права  18.02.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сита Євгенія 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 твір наукового характеру "Сучасні методи дослідження 
конкурентоспроможності підприємства"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  85999  
 

Дата реєстрації авторського права  18.02.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Олексюк Оксана Євгенівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата 
педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 - теорія і методика 
професійної освіти "Активізація пізнавальної діяльності студентів у 
процесі загальнопедагогічної підготовки"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У авторефераті представлені результати наукового дослідження з 
проблеми активізації пізнавальної діяльності студентів у процесі 
загальнопедагогічної підготовки. Обґрунтовується актуальність 
дослідження, показаний зв'язок з науковими програмами, планами та 
темами. Визначені об'єкт, предмет, мета та завдання дослідження. 
Розкриті наукова новизна, теоретична значущість та практичне 
значення одержаних результатів.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86000  
 

Дата реєстрації авторського права  18.02.2019  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Олексюк Оксана Євгенівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Наукові тези "Формування у студентів якостей лідера-патріота під час 
викладання соціально-гуманітарних дисциплін"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У наукових тезах розкриваються питання лідерства у                
студентському колективі, формування особистості лідера-патріота. 
Наводяться приклади діяльності з формування у студентів якостей 
лідера-патріота, що проводиться під час дисциплін психолого-
педагогічного циклу.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86001  
 

Дата реєстрації авторського права  18.02.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Олексюк Оксана Євгенівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Наукові тези "Лідерство студентської молоді як фактор розвитку 
громадянського суспільства"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У наукових тезах розкриваються питання лідерства сучасного 
студентства та вплив молоді на розвиток громадянського              
суспільства.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86002  
 

Дата реєстрації авторського права  18.02.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Голданська Анна Вадимівна  
 
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 "Тест-опитувальник для визначення 
патентоспроможності винаходу (корисної моделі)"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Тест-опитувальник розроблений Службою інтелектуальної власності 
Харківського національного медичного університету для визначення 
патентоспроможності винаходу або корисної моделі, що планується. На 
основі аналізу відповідей на питання опитувальника керівник Служби 
робить висновок про можливість подальшого оформлення документів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86003  
 

Дата реєстрації авторського права  19.02.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Панін Владислав Вадимович, Горбань Анатолій Вікторович, Вознюк 
Юрій Степанович  

 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Державний університет інфраструктури та технологій 

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчально-методичний посібник для студентів "Історія розвитку 
суднових енергетичних комплексів"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Розроблений за стандартами кредитно-модульної системи навчання 
відповідно до вимог Болонського процесу та Манільських поправок 
2010 року до Міжнародної конвенції про підготовку та дипломування 
моряків та несення вахти 78/95.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86004  
 

Дата реєстрації авторського права  19.02.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гуань Сень Мей  
 
Повне ім'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 "Trade and Invesment Promotion Center (TIPC)" 
("TIPC")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86005  
 

Дата реєстрації авторського права  19.02.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гуань Сень Мей  
 

Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
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Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Графічне зображення "Знак для товарів і послуг "U999 NATIONAL 
ECO PRODUCT"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86006  
 

Дата реєстрації авторського права  19.02.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Новоселецький Валерій Олександрович, Станіславчук Микола 
Адамович  

 
Повне ім'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 "Сумарна та 
питома сила м'язів згиначів/розгиначів гомілок"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

У хворих на остеоартроз колінних суглобів є зниження сили м'язів 
згиначів/розгиначів гомілки. Для нівелювання впливу маси тіла на цю 
силу запропоновано визначити "сумарну силу м'язів" як суму сили 
м'язів згиначів/розгиначів обох гомілок та "питому силу м'язів" як 
частку ділення сумарної сили м'язів на індекс маси тіла.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86007  
 

Дата реєстрації авторського права  19.02.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бабич Анатолій Григорович, Бабич Олександр Анатолійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Національний університет біоресурсів і природокористування України 

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Науково-методичні рекомендації 
"ФІТОСАНІТАРНИЙ КОНТРОЛЬ ВІВСЯНОЇ  
ЦИСТОУТВОРЮЮЧОЇ НЕМАТОДИ"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Розроблена система моніторингу дає змогу своєчасно виявляти 
осередки цистоутворюючих нематод, а інтегрована система захисту - 
запобігати значним втратам врожаю сільськогосподарських культур. 
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86008  
 

Дата реєстрації авторського права  19.02.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бабич Анатолій Григорович, Бабич Олександр Анатолійович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Національний університет біоресурсів і природокористування України 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Науково-методичні рекомендації 
"ФІТОСАНІТАРНИЙ КОНТРОЛЬ ЗОЛОТИСТОЇ КАРТОПЛЯНОЇ 
ЦИСТОУТВОРЮЮЧОЇ НЕМАТОДИ"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Розроблена система моніторингу дає змогу своєчасно виявляти 
осередки цистоутворюючих нематод, а інтегрована система захисту - 
запобігати значним втратам врожаю сільськогосподарських культур. 
  

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86009  
 

Дата реєстрації авторського права  19.02.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Вікторова Леся Вікторівна, Крупка В'ячеслав Андрійович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Національний університет біоресурсів і природокористування України 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературно-письмовий твір наукового характеру "Communicative 
aspects of assertive behavior of the elderly"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У роботі представлені результати дослідження про особливості 
навчання іноземної мови та інформаційної грамотності серед людей 
"третього віку". Запропоновані різні вікові характеристики та загальні 
рекомендації щодо навчання людей похилого віку.   
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86010  
 

Дата реєстрації авторського права  19.02.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бабич Анатолій Григорович, Бабич Олександр Анатолійович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Національний університет біоресурсів і природокористування України 
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Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Науково-методичні рекомендації 
"ФІТОСАНІТАРНИЙ КОНТРОЛЬ БУРЯКОВОЇ 
ЦИСТОУТВОРЮЮЧОЇ НЕМАТОДИ"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Розроблена система моніторингу дає змогу своєчасно виявляти 
осередки цистоутворюючих нематод, а інтегрована система захисту - 
запобігати значним втратам врожаю сільськогосподарських культур. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86011  
 

Дата реєстрації авторського права  19.02.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бабич Анатолій Григорович, Бабич Олександр Анатолійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Національний університет біоресурсів і природокористування України 

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Науково-методичні рекомендації 
"ФІТОСАНІТАРНИЙ КОНТРОЛЬ ЛЮЦЕРНОВОЇ І КОНЮШИННОЇ 
ЦИСТОУТВОРЮЮЧИХ НЕМАТОД"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Розроблена система моніторингу дає змогу своєчасно виявляти 
осередки цистоутворюючих нематод, а інтегрована система захисту - 
запобігати значним втратам врожаю сільськогосподарських культур.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86012  
 

Дата реєстрації авторського права  19.02.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Вороненко Ірина Вікторівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Національний університет біоресурсів і природокористування України 

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, ілюстрація  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературно-письмовий твір наукового характеру "Інтегральний 
індикатор моніторингу ринку інформаційно-комунікаційних 
технологій як складова цифровізації економіки"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

У статті запропоновано методичний підхід до оцінювання світового 
ринку ІКТ на основі функціонального та кореляційного аналізу систем  
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індикаторів для моніторингу ринку ІКТ, а також формування 
інтегрального індикатора моніторингу ринку ІКТ як складової 
цифровізації економіки. 
  

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86013  
 

Дата реєстрації авторського права  19.02.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Судаков Володимир Іванович, Сірий Євген Володимирович, Лапіна 
Вікторія Вікторівна, Нахабіч Марина Анатолівна, Кондов Костянтин 
Володимирович  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Київський національний університет імені Тараса Шевченка 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір наукового характеру "Методика 
порівняльного моніторингового оцінювання соціальної напруженості в 
регіонах України"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

З'ясована специфіка наукових пояснень проявів соціальної 
напруженості в українському суспільстві та особливості розробки 
методики її дослідження у новітній вітчизняній соціології та здійснено 
порівняльний аналіз інноваційних стратегій розробки мультирівневої 
методології та методик вимірювання соціальної напруженості.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86014  
 

Дата реєстрації авторського права  19.02.2019  
 

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 "Game Master's Screen" 
("Game Master's Screen")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Твір є іграшкою у вигляді механічного об'єкта. Твір є іграшкою 
моделлю ширми для ведучого в настільній грі.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86015  
 

Дата реєстрації авторського права  19.02.2019  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Богомолов Вадим Володимирович, Жадан Ірина Вікторівна, 
Борисенко Олександр Ігорович, Полупан Анатолій Васильович  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Український ордена "Знак Пошани" науково-дослідний інститут 
лісового господарства та агролісомеліорації ім. Г. М. Висоцького 
Державного агентства лісових ресурсів України та 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 "ГЕОПОРТАЛ "ЛІСИ УКРАЇНИ"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86016  
 

Дата реєстрації авторського права  19.02.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Рибачук Василь Дмитрович, Рубан Олена Анатоліївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Національний фармацевтичний університет 

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Отримання таблеток ентеросорбенту на основі 
порошку целіту природного (кліноптилоліту)"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Перспективною речовиною для створення вітчизняних 
ентеросорбентів є цеоліт природний, що має каталітичні, іонообмінні і 
сорбційні властивості. Твір містить інформацію щодо властивостей 
субстанції та технологічних особливостей з розробки складу та 
технології препаратів в формі таблеток на її основі.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86017  
 

Дата реєстрації авторського права  19.02.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Замкова Наталія Леонідівна, Ковалевська Тетяна Іванівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Вінницький торговельно-економічний інститут Київського 
національного торговельно-економічного університету 

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчальний посібник "Англійська мова міжнародного бізнесу та 
торгівлі"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Посібник призначений для вивчення англійської мови професійного 
спілкування студентами спеціальності "Міжнародна економіка", які 
мають середній і вищий за середній рівень володіння іноземною мовою 
та базові знання з дисциплін "Економіка і підприємництво" та 
"Міжнародна економіка" рідною мовою.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86018  
 

Дата реєстрації авторського права  19.02.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Перунова Олена Миколаївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця Харківський національний автомобільно-дорожній університет 

 

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 "Співвідношення принципу 
устності з фіксуванням цивільного процесу в процесуальній формі 
цивільного судочинства"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

В статті проведений аналіз взаємозалежності принципу устності і 
фіксації цивільного процесу. Визначено, що стадійність цивільного 
руху відображає використання на різних етапах розгляду справи 
застосування принципу устності, використання якого тепер неможливо 
без застосування судом технічних засобів.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86019  
 

Дата реєстрації авторського права  19.02.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гуань Сень Мей  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Іноземне підприємство, засноване на власності громадянки Китая 
Гуань Сень Мей КОМПАНІЯ "FULON" 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Графічне зображення "Знак для товарів і послуг Іноземного 
підприємства, заснованого на власності громадянки Китая Гуань Сень 
Мей Компанія "FULON"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86020  
 

Дата реєстрації авторського права  19.02.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Наам Олександр Іванович, Попротський Андрій Михайлович, 
Медведок Дмитро Станіславович  

 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "УКРАЇНСЬКА 
ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНА ГРУПА" 

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Телекомунікаційна білінгова система - EBS"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Корпоративна інформаційна система для автоматизації планування, 
обліку, контролю і аналізу основних бізнес-процесів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86021  
 

Дата реєстрації авторського права  19.02.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гаврилькевич В'ячеслав Костянтинович  
 
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 "Психофізіологія серця: від давнини до сьогодення. Лекція 
№ 7: Сучасні психофізіологічні знання про нервову і ендокринну 
активність серця"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

В усному творі висвітлюються сучасні психофізіологічні знання про 
роль нейронних структур серця, нервової та ендокринної активності 
серця в регуляції фізіологічних і психофізіологічних процесів організму 
людини, а також про варіабельність серцевого ритму як 
психофізіологічний показник. Мета лекції - розширити уявлення про 
серце як центральний орган психофізіологічної регуляції функцій 
організму, дослідивши сучасні психофізіологічні знання про нервову і 
ендокринну активність серця та зіставивши сучасні й давні знання про 
серце.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86022  
 

Дата реєстрації авторського права  19.02.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гаврилькевич В'ячеслав Костянтинович  
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Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Усний твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Усний твір "Психофізіологія серця: від давнини до сьогодення. Лекція № 1: 
Уявлення про серце у Давньоіндійській філософії та медицині"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

В усному творі висвітлюються уявлення про серце у Давньоіндійській 
філософії та Аюрведі, а також розглядаються: зміст основних понять, 
що стосуються теми, та сучасні суперечливості, пов'язані із 
уявленнями про серце, та їхні наслідки. Мета лекції - розширити 
уявлення про серце як центральний орган психофізіологічної регуляції 
функцій організму, дослідивши психофізіологічні знання про серце у 
Давній Індії.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86023  
 

Дата реєстрації авторського права  19.02.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гаврилькевич В'ячеслав Костянтинович  
 

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 "Психофізіологія серця: від давнини до сьогодення. Лекція 
№ 2: Уявлення про серце у Давньокитайській філософії та медицині"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

В усному творі висвітлюються уявлення про серце у Давньокитайській 
філософії та медицині, а також розглядаються: зміст основних понять 
китайської медицини, що стосуються серця. Мета лекції - розширити 
уявлення про серце як центральний орган психофізіологічної регуляції 
функцій організму, дослідивши психофізіологічні знання про серце у 
Давньому Китаї.   
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86024  
 

Дата реєстрації авторського права  19.02.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гаврилькевич В'ячеслав Костянтинович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Усний твір  
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Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Усний твір "Психофізіологія серця: від давнини до сьогодення. Лекція № 3: 
Уявлення про серце у Тибетській, Давньоєгипетській і Арабській 
філософії та медицині"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

В усному творі висвітлюються уявлення про серце у Тибетській, 
Давньоєгипетській і Арабській філософії та медицині, а також у деяких 
інших давніх народів: караїбів, тонганців, ацтеків. Мета лекції - 
розширити уявлення про серце як центральний орган 
психофізіологічної регуляції функцій організму, дослідивши 
психофізіологічні знання про серце у Тибеті, Давньому Єгипті, 
арабських країнах та в інших давніх народів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86025  
 

Дата реєстрації авторського права  19.02.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гаврилькевич В'ячеслав Костянтинович  
 
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 "Психофізіологія серця: від давнини до сьогодення.            
Лекція № 4: Уявлення про серце у філософії та медицині Південної та 
Північної Європи"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

В усному творі висвітлюються уявлення про серце у філософії та 
медицині Давньої Греції, Давнього Риму, Англії та Італії. Мета лекції - 
розширити уявлення про серце як центральний орган 
психофізіологічної регуляції функцій організму, дослідивши 
психофізіологічні знання про серце у працях філософів і лікарів 
Давньої Греції і Давнього Риму, а також філософів минулих століть 
Англії та Італії.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86026  
 

Дата реєстрації авторського права  19.02.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гаврилькевич В'ячеслав Костянтинович  
 
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 "Психофізіологія серця: від давнини до сьогодення. Лекція № 5: 
Уявлення про серце у філософії та медицині Західної та Східної 
Європи"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

В усному творі висвітлюються уявлення про серце у філософії та 
медицині минулих століть країн Західної та Східної Європи. Мета 
лекції - розширити уявлення про серце як центральний орган 
психофізіологічної регуляції функцій організму, дослідивши 
психофізіологічні знання про серце у працях філософів і лікарів 
минулих століть країн Західної та Східної Європи.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86027  
 

Дата реєстрації авторського права  19.02.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гаврилькевич В''ячеслав Костянтинович  
 
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 "Психофізіологія серця: від давнини до сьогодення. Лекція № 6: 
Сучасні психофізіологічні знання про механічну і електромагнітну 
активність серця"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

В усному творі висвітлюються сучасні психофізіологічні знання про 
роль механічної активності серця в регуляції кровообігу та інших 
фізіологічних і біохімічних процесів, а також про електричну і 
електромагнітну активність серця та її роль у життєдіяльності 
організму. Мета лекції - розширити уявлення про серце як 
центральний орган психофізіологічної регуляції функцій організму, 
дослідивши сучасні психофізіологічні знання про механічну і 
електромагнітну активність серця.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86028  
 

Дата реєстрації авторського права  19.02.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гаврилькевич В'ячеслав Костянтинович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Письмовий твір наукового характеру "Теоретична модель ієрархічних 
рівнів системи емоційної саморегуляції особистості"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Теоретична модель (несвідомого, свідомого вольового або силового та 
свідомого смислового або ціннісного), механізми якої формуються  
 



Авторське право і суміжні права. Офіційний бюлетень № 52, 2019 

 

805 

послідовно в процесі філогенезу і онтогенезу людини, відповідає 
природній логіці розвитку людської особистості та свідомості. Вона 
дозволяє охопити і систематизувати всі описані методи і методики 
практичної реалізації емоційної саморегуляції.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86029  
 

Дата реєстрації авторського права  19.02.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шапенко Людмила Олександрівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Стаття "Міжнародний досвід адміністративно-правового регулювання 
страхування у сфері інноваційно-інвестиційної діяльності"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Шапенко Л. О. Міжнародний досвід адміністративно-
правового регулювання страхування у сфері інноваційно-інвестиційної 
діяльності // Юридичний вісник "Повітряне і космічне право". - 2015. - 
№ 3 (36). - С. 84-89. 

 

Анотація   

Автором статті узагальнено зарубіжний досвід провідних країн світу 
щодо державного регулювання страхової діяльності. Розглянуто різні 
підходи до здійснення адміністративно-правового регулювання 
страхування та визначено найоптимальнішу модель регулювання 
страхового ринку.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86030  
 

Дата реєстрації авторського права  19.02.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Осадча Катерина Петрівна, Чорна Альона Віталіївна, Конюхов Сергій 
Леонідович, Наумук Олексій Володимирович, Сіциліцин Юрій 
Олександрович  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний твір навчального характеру "Навчально-методичний 
комплекс з дисципліни "Технології інформаційного менеджменту"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Твір призначений сформувати у студентів знання з інформаційного 
менеджменту як виду, що спрямований на управління інформацією як 
стратегічним ресурсом та одним із засобів досягнення завдань, що 
полягають перед організацією; набути навичок з управління  
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інформаційними ресурсами, інформаційними потоками, 
інформаційними процесами з урахуванням особливостей інформації. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86031  
 

Дата реєстрації авторського права  19.02.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Череватюк Вікторія Богданівна, Бондаренко Дар'я Юріївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Стаття "Соціалізація студентської молоді: небайдужий погляд на 
проблему"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Череватюк В. Б., Бондаренко Д. Ю. Соціалізація 
студентської молоді: небайдужий погляд на проблему // Юридичний 
вісник "Повітряне і космічне право". -2015. - № 3 (36). - С. 163-167. 

 
Анотація   

У статті автори аналізують особливості періоду студенства, пов'язаного 
передусім з навчанням у вищому навчальному закладі, з опануванням 
багатьох нових дисциплін, необхідних для фахового становлення 
особистості.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86032  
 

Дата реєстрації авторського права  19.02.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Осадча Катерина Петрівна, Чорна Альона Віталіївна, Конюхов Сергій 
Леонідович, Наумук Олексій Володимирович, Сіциліцин Юрій 
Олександрович  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний твір навчального характеру "Навчально-методичний 
комплекс з дисципліни "Стандартизація та сертифікація програмного 
забезпечення"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Твір призначений для розвинення у студентів теоретичних і 
практичних навичок роботи з нормативними документами стосовно 
сертифікації, стандартизації та правового захисту програмних засобів.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86033  
 

Дата реєстрації авторського права  19.02.2019  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Череватюк Вікторія Богданівна, Сопілко Ірина Миколаївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Стаття "Інтеграція в європейський науковий і освітній простір: 
очікування для молодих вчених і студентів"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Сопілко І. М., Череватюк В. Б. Інтеграція в 
європейський науковий і освітній простір: очікування для молодих 
вчених і студентів // Юридичний вісник "Повітряне і космічне право". - 
2017. - № 3 (44). - С. 163-169. 

 

Анотація   

У творі узагальнені результати наукової діяльності Навчально-
наукового юридичного інституту НАУ, які сприяють інтеграції 
науково-педагогічних працівників у європейський науковий простір.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86034  
 

Дата реєстрації авторського права  19.02.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Наумук Ірина Миколаївна, Круглик Владислав Сергійович, 
Прокоф'єв Євген Геннадійович, Сердюк Ірина Миколаївна  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний твір навчального характеру "Навчально-методичний 
комплекс з дисципліни "Медіаосвіта та медіаграмотність"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Твір пизначений сформувати теоретичну базу знань з основ 
медіаграмотності і практичних навичок ефективної та безпечної 
взаємодії з інформацією, отриманою з медіаджерел, у тому числі з 
урахуванням використання засобів сучасних ІКТ у повсякденній 
практичній діяльності студентів та їхньому міжособистісному 
спілкуванні.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86035  
 

Дата реєстрації авторського права  19.02.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Довженко Лариса Петрівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, складений твір  
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Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Опис з  ілюстраціями "Метафорические ассоциативные  карты 
"Познание себя" ("МАК "Познание себя")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Метафоричні асоціативні карти - це арт-терапевтична проективна  
методика, яка допомагає в роботі з підсвідомістю. Вона має вправи, за 
допомогою яких людина  звертає увагу на те, що її турбує на даний 
момент, і в чому необхідна допомога. Створені  метафоричні карти для 
психологічної  роботи  з дітьми та батьками.  Можуть використовувати 
в роботі  психологи, психотерапевти, вчителі, батьки, вихователі, коучі 
та інші.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86036  
 

Дата реєстрації авторського права  19.02.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Костяна Оксана Вікторівна, Остапенко Вікторія Миколаївна, Іванов 
Юрій Борисович  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Методичний підхід до визначення напряму 
податкового регулювання відносно циклічних коливань розвитку 
економіки"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Метою моделювання є здійснення аналізу податкового регулювання в 
Україні з метою визначення його спрямованості відносно напряму 
циклічних коливань на основі ретроспективного аналізу циклічності 
економічного розвитку України з використанням моделі циклів темпів 
зростання.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86037  
 

Дата реєстрації авторського права  19.02.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Череватюк Вікторія Богданівна, Сопілко Ірина Миколаївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Стаття "Сучасна університетська правова освіта і наука: 
концептуальний погляд на реформування"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Сопілко І. М., Череватюк В. Б. Сучасна 
університетська правова освіта і наука: концептуальний погляд на  
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                                                           реформування // Юридичний вісник "Повітряне і космічне право". - 
2018. - № 1 (46). - С. 182-189. 

 
Анотація   

У творі розроблені рекомендації для підвищення якості підготовки 
правника, відповідно до європейських стандартів вищої освіти та 
правничої професії.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86038  
 

Дата реєстрації авторського права  19.02.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Костяна Оксана Вікторівна, Іванов Юрій Борисович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Методичний підхід до прогнозування напрямків 
економічного розвитку України в короткостроковій перспективі"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Метою моделювання є прогнозування подальшого розвитку 
економічної системи на основі системи прогнозних індексів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86039  
 

Дата реєстрації авторського права  19.02.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Данильченко Андрій Юліанович  
 
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 "Фото мозаїчних робіт"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Колекція фотографічних робіт, що розбита на наступні тематики: 
вироби з мозаїки в басейнах, мозаїка в бізнес-рішеннях, мозаїка у 
ванних і душових, мозаїка в інтер'єрі, мозаїка в спа-зонах.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86040  
 

Дата реєстрації авторського права  19.02.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Черін Андрій Геннадійович, Карпінський Юрій Олександрович, 
Лященко Анатолій Антонович, Зіненко Роман Олексійович, Черіна  
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                                                            Юлія Сергіївна, Гаврилюк Євгеній Юрійович, Лець Олександр 
Анатолійович  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Геоінформаційна система Державного 
картографо-геодезичного фонду України (ПЗ ГІС КАРТГЕОФОНД)" 
("ПЗ ГІС КАРТГЕОФОНД")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Геоінформаційна система для автоматизації державного обліку 
матеріалів топографо-геодезичних і картографічних робіт, підвищення 
ефективності роботи і поліпшення оперативності та якості здійснення 
уповноваженими центральними органами виконавчої влади 
картографічного моніторингу території України для забезпечення 
органів державної влади, місцевого самоврядування, підприємств, 
організацій і громадян інформацією про наявні картографічні 
матеріали.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86041  
 

Дата реєстрації авторського права  19.02.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Грудненко Альона 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)  Графічне зображення "Зображення логотипу "C. D. Clinic"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86042  
 

Дата реєстрації авторського права  19.02.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Чижов  Денис Анатолійович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Монографія "Правовий механізм соціального захисту людини в 
умовах збройного конфлікту в Україні"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Чижов Д. А. Правовий механізм забезпечення 
соцільного захисту людини в умовах збройного конфлікту в Україні: 
монографія / Д. А. Чижов. - К.: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 
2018. - 186 с.  

 

Анотація   

Монографію присвячено комплексному дослідженню особливостей 
функціонування механізму забезпечення соціального захисту людини в 
умовах збройного конфлікту в Україні.   
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86043  
 

Дата реєстрації авторського права  19.02.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Поснова Тетяна Вікторівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Україна в умовах глобальної економічної 
турбулентності: теоретичний підхід"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Поснова Т. В. Україна в умовах глобальної 
економічної турбулентності: теоретичний підхід // Науково-практичне 
видання "Незалежний аудитор". - 2017. - № 21 (ІІІ). - С. 36-42. 

 

Анотація   

Актуальність статті обумовлена тим, що з початком третього 
тисячоліття виникла нова економічна реальність, яка 
характеризується глибокими потрясіннями, обумовленими великою 
кількістю явищ та процесів, таких як трансформація економічних 
систем, формування постіндустріального суспільства.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86044  
 

Дата реєстрації авторського права  19.02.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Поснова Тетяна Вікторівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Механізм реформування форм та суб'єктів 
соціального регулювання"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Поснова Т. В. Механізм реформування форм та 
суб'єктів соціального регулювання // Науковий збірник "Економічний 
простір". - 2015. -  № 95. - С. 121-130. 
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Анотація   

У статті йдеться мова про механізм реформування форм та суб'єктів 
соціального регулювання у зв'язку з необхідністю приведення його до 
Європейських стандартів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86045  
 

Дата реєстрації авторського права  19.02.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Поснова Тетяна Вікторівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Креативний людський капітал як фактор розвитку 
інноваційної економіки"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Поснова Т. В. Креативний людський капітал як 
фактор розвитку інноваційної економіки // Електронне наукове 
видання фахове видання з економічних наук "Modern Economics". - 
2018. - № 7. - С. 148-157.  

 
Анотація   

У статті наведена класифікація галузей, в яких функціонує креативний 
людський капітал, а саме - види діяльності, що належать до основних, 
взаємозалежних та опосередкованих галузей.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86046  
 

Дата реєстрації авторського права  19.02.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шикеринець Василь Васильович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір наукового характеру "Навчально-
методичні рекомендації до дисципліни "Корпоративне управління"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Шикеринець В. В. Навчально-методичні рекомендації 
до дисципліни "Корпоративне управління". К.: ТОВ "Видавничий дім 
"АртЕк". - 2018. - 24 с. 

 
Анотація   

Структура навчально-методичного видання включає робочу програму, 
перелік програмових вимог з дисципліни на екзамен, зразок типових 
тестів, глосарій та список рекомендованої літератури. Навчально-
методичні рекомендації розроблені відповідно до освітньої програми 
спеціальності 028 "Менеджмент соціокультурної діяльності" освітньо-
кваліфікаційного рівня "бакалавр".  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86047  
 

Дата реєстрації авторського права  19.02.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шикеринець Василь Васильович, Вичівський Павло Павлович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір наукового характеру "Навчально-
методичні рекомендації до дисципліни "Логістичний менеджмент"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Шикеринець В. В., Вичівський П. П. Навчально-
методичні рекомендації до дисципліни "Логістичний менеджмент".      
К.: ТОВ "Видавничий дім "АртЕк". - 2018. - 24 с. 

 
Анотація   

Структура навчально-методичного видання включає робочу програму, 
перелік програмових вимог з дисципліни на екзамен, зразок типових 
тестів, глосарій та список рекомендованої літератури. Навчально-
методичні рекомендації розроблені відповідно до освітньої програми 
спеціальності 028 "Менеджмент соціокультурної діяльності" освітньо-
кваліфікаційного рівня "бакалавр".  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86048  
 

Дата реєстрації авторського права  19.02.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шикеринець Василь Васильович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір наукового характеру "Навчально-
методичні рекомендації до дисципліни "Управління персоналом"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Шикеринець В. В. Навчально-методичні рекомендації 
до дисципліни "Управління персоналом". К.: ТОВ "Видавничий дім 
"АртЕк". - 2018. - 24 с. 

 
Анотація   

Структура навчально-методичного видання включає робочу програму, 
перелік програмових вимог з дисципліни на екзамен, зразок типових 
тестів, глосарій та список рекомендованої літератури. Навчально-
методичні рекомендації розроблені відповідно до освітньої програми 
спеціальності 028 "Менеджмент соціокультурної діяльності" освітньо-
кваліфікаційного рівня "бакалавр".  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86049  
 

Дата реєстрації авторського права  19.02.2019  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Фролова Наталія Євгеніївна, Вольвач Ірина Юріївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Стаття "Стан управління персоналом на підприємствах готельного 
господарства"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86050  
 

Дата реєстрації авторського права  19.02.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Фролова Наталія Євгеніївна, Вольвач Ірина Юріївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Стаття "Сучасні підходи до управління формуванням та розвитком 
персоналу підприємства"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86051  
 

Дата реєстрації авторського права  19.02.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Фролова Наталія Євгеніївна, Вольвач Ірина Юріївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір наукового характеру "Методичні 
рекомендації до виконання курсової роботи з дисципліни "Управління 
персоналом для студентів 4 курсу напряму підготовки 6.030505 
"Управління персоналом та економіка праці"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86052  
 

Дата реєстрації авторського права  19.02.2019  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Винокурова Світлана Володимирівна, Черничко Йосип Іванович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Науково-інформаційна система підтримки 
моніторингу, оцінки та прогнозу стану біорізноманіття на територіях 
ВЕС, СЕС та ліній електромереж"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Для збереження даних, їх аналізу та подальшого прогнозу стану 
біорізноманіття на територіях ВЕС, СЕС та ліній електромереж 
розроблено методичні рекомендації щодо створення бази даних та 
системи управління, з урахуванням подальшої інтеграції в географічні 
інформаційні системи.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86053  
 

Дата реєстрації авторського права  19.02.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Василенко Олена Миколаївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Стаття "Аналіз та обґрунтування критеріїв, показників та рівнів 
адаптації молодших школярів з особливими потребами до навчання в 
загальноосвітній школі"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: О. М. Василенко. Аналіз та обґрунтування критеріїв, 
показників та рівнів адаптації молодших школярів з особливими 
потребами до навчання в загальноосвітній школі // Наукові записки. - 
2007. - № 21. - С. 92-96. 

 
Анотація   

В статті обґрунтовано критерії, показники та рівні адаптації молодших 
школярів з особливими потребами до навчання в загальноосвітній 
школі.  
 

Н 

омер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86054  
 

Дата реєстрації авторського права  19.02.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Василенко Олена 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 "Анкета для абітурієнтів закладів вищої освіти. З 
метою дослідження проблем, пов'язаних з  вибором абітурієнтами 
майбутньої професії"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Анкета для абітурієнтів складається з 16 питань, які спрямовані на 
визначення чинників, що ускладнюють вступ на омріяну спеціальність, 
та чинників, які сприяють вступу на обрану спеціальність.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86055  
 

Дата реєстрації авторського права  19.02.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Василенко Олена Миколаївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчально-методичний посібник "Методичні рекомендації до 
написання і захисту рефератів, курсових та магістерських робіт"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Василенко О. М. Методичні рекомендації до 
написання і захисту рефератів, курсових та магістерських робіт : навч.-
метод. посіб. / О. М. Василенко. - К. : Університет "Україна", 2014. - 72 с. 

 
Анотація   

У посібнику узагальнено вимоги до науково-дослідної роботи студентів 
Хмельницького інституту соціальних технологій Університету 
"Україна".  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86056  
 

Дата реєстрації авторського права  19.02.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Потапчук Євген Михайлович, Василенко Олена Миколаївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчальний посібник "Основи психолого-педагогічних досліджень"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Потапчук Є. М., Василенко О. М. Основи психолого-
педагогічних досліджень : навч. посібник / Є. М. Потапчук,                          
О. М. Василенко. - Хмельницький : ХНУ, 2017. - 160 с. 

 
Анотація   

У посібнику розкрито поняття "наука", її становлення та розвиток, 
системну структуру, категорії, методологію, організацію в державі.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86057  
 

Дата реєстрації авторського права  19.02.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Василенко Олена Миколаївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Стаття "Психологічні особливості трансформації етнічної ідентичності 
в родинах трудових мігрантів"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Василенко О. М. Психологічні особливості 
трансформації етнічної ідентичності в родинах трудових мігрантів // 
Науковий вісник херсонського державного університету. - 2016. - № 5. - 
С. 90-95. 

 
Анотація   

У статті розглянуто проблему трудової міграції та наслідки її впливу на 
формування етнічної ідентичності мігрантів.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86058  
 

Дата реєстрації авторського права  19.02.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Савенко Олег Станіславович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Оцінки поширення зловмисного програмного 
забезпечення в комп'ютерних системах локальних мереж"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Розроблено комп'ютерну програму оцінки поширення зловмисного 
програмного забезпечення в комп'ютерних системах локальних мереж 
для прогнозування часу і напрямку розповсюдження зловмисного 
програмного забезпечення.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86059  
 

Дата реєстрації авторського права  19.02.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Соломенко Людмила Іванівна, Боголюбов Володимир Миколайович, 
Волох Анатолій Михайлович  

 

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)  Підручник "Загальна екологія"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Загальна екологія: підручник / Л. І. Соломенко,  
                                                           В. М. Боголюбов, А. М. Волох; вид. друге випр. і доп. – Херсон : ОЛДІ-

ПЛЮС, 2-18. - 352 с. 
 

Анотація   

У підручнику розглянуто найважливіші теоретичні питання і розділи з 
навчальної дисципліни "Загальна екологія", аутекологія, демекологія, 
синекологія, основи біосферології та елементи еволюційного вчення і 
прикладної екології.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86060  
 

Дата реєстрації авторського права  19.02.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дерев'янко Людмила Іванівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Монографія "Кореляція первинних і вторинних прийменників у 
структурі часових семантико-синтаксичних відношень"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Дерев'янко Л. І. Кореляція первинних і вторинних 
прийменників у структурі часових семантико-синтаксичних 
відношень: монографія. – Полтава : Астрая, 2017. - 194 с. 

 
Анотація   

У монографії подано результати спеціального системного вивчення 
сіввідношення непохідних і похідних прийменників у складі 
прийменниково-іменникових темпоративів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86061  
 

Дата реєстрації авторського права  19.02.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Онищенко Володимир Олександрович, Завора Таїна Миколаївна, 
Філонич  Олена Миколаївна  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Стаття "The sociological measuring in the implementation of measures of 
energy efficiency and energy conservation of housing facilities"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: V. O. Onyshchenko, T. M. Zavora, O. M. Filonych. The 
sociological measuring in the implementation of measures of energy  
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                                                           efficiency and energy conservation of housing facilities // Науковий вісник 
національного гірничого університету. - 2018. - № 6. - С. 131-138. 

 
Анотація   

Розкрито причинно-наслідкові зв'язки, які суттєво впливають на 
соціально-економічні перетворення у житловій сфері.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86062  
 

Дата реєстрації авторського права  19.02.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Плачинда Галина Сергіївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір публіцистичного характеру, складений 
твір  

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Складений твір "# Зрада VS # Перемога" (упорядник)"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

До книги увійшли інтерв'ю з громадськими, релігійними та 
політичними діячами, ученими, мислителями, письменниками. 
  

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86063  
 

Дата реєстрації авторського права  19.02.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кучеровська Тетяна Сергіївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний твір "TANATI crochet by Tatiana Kucherovska 
"CROCHET PATTERN (Tutorial) "Photo Frame COLLECTION - book 1"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86064  
 

Дата реєстрації авторського права  19.02.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Васюк Валентина Леонідівна, Ілащук Тетяна 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)  Навчальний посібник "Методика клінічного обстеження пацієнта в 
клініці внутрішніх хвороб"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Васюк В. Л., Ілащук Т. О. Методика клінічного 
обстеження пацієнта в клініці внутрішніх хвороб: навч. посібник/  

                                                           В. Л. Васюк, Т. О. Ілащук. - Чернівці : "Місто", 2016. - 160 с. Іл. 
 

Анотація   

Навчальний посібник пропонується для студентів старших курсів, 
лікарів-інтернів медичних ВУЗів, які вивчають пропедевтику 
внутрішньої медицини, терапію та лікарів-початківців. Він 
присвячений одному із складних розділів - методиці клінічного 
обстеження пацієнтів в клініці внутрішніх хвороб (детальна схема 
історії хвороби), проілюстрований великою кількістю наочного 
матеріалу (переважно авторського) із клінічної практики, тестовими 
завданнями для самоконтролю якості засвоєння матеріалу та 
відповідями на них.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86065  
 

Дата реєстрації авторського права  19.02.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Завгородній Віталій Віталійович, Дроздова Євгенія Анатоліївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Learn"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86066  
 

Дата реєстрації авторського права  19.02.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Железняк Олексій Павлович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Яркие вспышки"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86067  
 

Дата реєстрації авторського права  19.02.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Железняк Олексій Павлович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Для меня ты стал"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86068  
 

Дата реєстрації авторського права  19.02.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Железняк Олексій Павлович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Как вампиры"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86069  
 

Дата реєстрації авторського права  19.02.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Железняк Олексій Павлович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Музыка и секс"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86070  
 

Дата реєстрації авторського права  19.02.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Железняк Олексій Павлович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "По-новому"    
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86071  
 

Дата реєстрації авторського права  19.02.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Железняк Олексій Павлович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Прирастая корнями"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86072  
 

Дата реєстрації авторського права  19.02.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Железняк Олексій Павлович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Неоновый демон"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86073  
 

Дата реєстрації авторського права  19.02.2019  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Железняк Олексій Павлович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Только для нас"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86074  
 

Дата реєстрації авторського права  19.02.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Железняк Олексій Павлович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Ты есть у меня"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86075  
 

Дата реєстрації авторського права  19.02.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Зайцев Владислав Віталійович (Заслужений Артист України)  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Як сильно люблю..."   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86076  
 

Дата реєстрації авторського права  19.02.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гуменюк Ігор Володимирович, Сметанін Кирило Володимирович, 
Ставісюк Роман Леонідович, Рябов Костянтин Валерійович, Каліберда 
Дар'я Віталіївна  
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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 "Спеціалізоване програмне забезпечення 
реєстрації динамічних образів зображення систем відеоспостереження 
WebCam 1.0.0.0" ("WebCam 1.0.0.0")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Комп'ютерна програма WebCam 1.0.0.0 призначена для виявлення, 
фіксації та реєстрації динамічних образів на зображенні системи 
відеоспостереження.  
  

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86077  
 

Дата реєстрації авторського права  19.02.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Овчаренко Світлана Володимирівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір науково-практичного характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір науково-практичного характеру "Методология предоставления 
услуг в сфере культуры "Арт-курорт"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Автором розроблена методологія організації з надання послуг для 
мультистильової та мультивидової аматорської художньої творчості в 
туристично-рекреаційних комплексах із спеціалізованим просторами 
для використання креативної продукції цифрової реальності у форматі 
24 години на добу 7 днів на тиждень для клієнтів туристично-
рекреаційних комплексів "Арт-курорт".  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86078  
 

Дата реєстрації авторського права  19.02.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ярецька Наталія 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 "Approximation.exe" (версія: 0.5.0.1 alfa)   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   

Програма дозволяє провести апроксимацію статистичних даних 
відомими аналітичними залежностями за допомогою методу 
найменших квадратів.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86079  
 

Дата реєстрації авторського права  19.02.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ткаченко Ольга Вадимівна, Петращук Світлана Анатоліївна, Трачук 
Віктор Антонович  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Зображення логотипу "Футуризм"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Твір створено для кафедри дизайну Хмельницького національного 
університету. Логотип представлений у вигляді комбінації 
стилізованого шрифтового накреслення фірмової назви "Кафедра 
дизайну ХНУ" з графічним знаком кафедри.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86080  
 

Дата реєстрації авторського права  19.02.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шигонова Ірина Володимирівна, Морошан Ніна Володимирівна, 
Палаєва Вікторія Вікторівна, Косилова Олена Володимирівна  

 

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)  Навчальна програма "АКОМПАНЕМЕНТ (предмет за вибором). 
Проект програми для музичного відділення фортепіанного відділу 
початкового спеціалізованого мистецького навчального закладу 
(школи естетичного виховання). Курс навчання 4 роки"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Сучасна музична педагогіка приділяє все більшу увагу різним формам 
колективного музикування. Виступ як акомпаніатора є відмінною 
альтернативою для дітей, які не здатні вільно публічно грати сольний 
репертуар. Створена програма допоможе зняти з учнів психологічний 
бар'єр невпевненості в собі та буде сприяти вирішенню одного з 
найважливіших педагогічних завдань навчання - допомогти дитині 
відчути свою причетність до мистецтва.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86081  
 

Дата реєстрації авторського права  19.02.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Юрасова Алла Миколаївна  
 
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 "Эллочка, Талочка и Марочка"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Дія роману починається у 1859 році, з моменту відкриття першої 
сінагоги в Одесі, а закінчується - у наші часи, моментом, коли автор 
пише цей твір. У романі розкривається історія родин трьох героїнь, 
родин, які пройшли репресії, війну, післявоєнні роки та Перестройку.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86082  
 

Дата реєстрації авторського права  19.02.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Яковлєв Анатолій Іванович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Резерви зниження величини збитків при виході з ладу 
електрообладнання на технологічних агрегатах"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Яковлєв А. І. Резерви зниження величини збитків при 
виході з ладу електрообладнання на технологічних агрегатах / 
Економіка. Фінанси. Право. - 2016. - № 9. - С. 4-9. 

 
Анотація   

Твір присвячено аналізу причини виходу з ладу електротехнічних 
засобів автоматизації у промисловому виробництві. Визначено вплив 
умов експлуатації асинхронних двигунів на кількісні характеристики 
їх надійності. Запропонована їх галузева сегментація.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86083  
 

Дата реєстрації авторського права  19.02.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Яковлєв Анатолій Іванович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
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Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Наукова праця "Методика визначення ефективності інвестицій, 
інновацій, господарських рішень в сучасних умовах"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Твір присвячено створенню методики оцінки ефективності 
нововведень, інвестицій в умовах ринку. Наводяться критерії та 
показники визначення попереднього та фактичного ефекту за 
життєвий цикл заходів НТП з урахуванням змін у динаміці результатів 
та витрат, ступеня ризику, інфляції, рівня податків, оцінки портфеля 
проектів.   
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86084  
 

Дата реєстрації авторського права  19.02.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дорохова Людмила Миколаївна, Недільська Лариса Василівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Стаття "Оцінка ефективності використання фінансових ресурсів 
сільськогосподарських підприємств"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Дорохова Л. М., Недільська Л. В. Оцінка ефективності 
використання фінансових ресурсів сільськогосподарських підприємств / 
Бізнесінформ. - 2017. - № 1. - С. 241-246. 

 

Анотація   

У статті проведено комплексну оцінку ефективності використання 
фінансових ресурсів сільськогосподарських підприємств і виявлення 
резервів їх підвищення. Здійснено якісний аналіз ефективності 
управління фінансовими ресурсами сільськогоподарських підприємств 
протягом 2011-2015 рр. за низкою результативних показників 
рентабельності, динаміки розвитку, ліквідності, фінансової та ділової 
активності.   
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86085  
 

Дата реєстрації авторського права  19.02.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Абрамова Ірина В'ячеславівна, Недільська Лариса Василівна, 
Куровська Наталія Олександрівна  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Стаття "Особливості бюджетної політики ЄС та її аграрний вектор"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Абрамова І. В., Недільська Л. В., Куровська Н. О. 
Особливості бюджетної політики ЄС та її аграрний вектор / Danish 
Scientific Journal. - 2017. - № 6. - С. 10-13. 

 
Анотація   

У статті досліджено особливості бюджетної політики Європейського 
Союзу, структуру Багаторічної фінансової програми ЄС на 2014-2020 рр. 
Визначено напрями аграрної реформи та її вплив на розвиток 
сільського господарства та сільських територій.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86086  
 

Дата реєстрації авторського права  19.02.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Коробов Володимир Кузьмич, Чорна Вікторія Олександрівна, Ляпіна 
Людмила Анатоліївна, Орцева Олена Сергіївна, Рожанська 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 "Методичні рекомендації "Соціологічні дослідження 
проблем євроінтеграції та європейських студій в Україні"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Методичні рекомендації з дисципліни "Методологія і методи соціологічних 
досліджень" підготовлено для студентів-соціологів із метою надання їм 
практичних порад щодо розробки та проведення соціологічних досліджень 
щодо питань європейської інтеграції України на сучасному етапі. 
Основну увагу зосереджено на використанні таких методів як опитування 
громадської думки. Фокус-групи, експертна оцінка та глибинне інтерв'ю.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86087  
 

Дата реєстрації авторського права  19.02.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бондар Олена Вікторівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Зображення логотипу "Подільська медовиця"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Логотип створений як один з елементів (етапів) виконання 
магістерської роботи, тема якої "Дизайн - просування продуктів 
бджільництва в контексті розвитку агробізнесу подільського регіону".  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86088  
 

Дата реєстрації авторського права  19.02.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Голуб Володимир Миколайович, Голуб Надія Петрівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Стаття "Дослідницька робота вчителів початкових класів як засіб 
підвищення професійної підготовки"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Сьогодні, коли в усіх сферах життя незалежної України відбуваються 
зміни, все більшою перешкодою для них стає недооцінка значення 
освіти, недостатня увага до її проблем з боку суспільства. В ім'я 
найвищих інтересів України, її народу освіта потребує належної уваги, 
визнання її переваги серед інших пріоритетів. Сучасні соціальні 
процеси викликали необхідність переходу школи на нову концепцію 
підготовки майбутніх спеціалістів, вдосконалення її якості, підвищення 
рівня професіоналізму, компетентності, інтелектуальної культури.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86089  
 

Дата реєстрації авторського права  19.02.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Штундер Тетяна 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 "Мечта"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86090  
 

Дата реєстрації авторського права  19.02.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Голуб Володимир Миколайович, Голуб Надія Петрівна  
 

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 "Наступність у процесі формування мовленнєвої компетенції 
дітей дошкільного та молодшого шкільного віку"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Мовленнєва діяльність займає особливе місце в системі розвитку 
психічних процесів особистості. Будучи основою мислення і 
регулятором поведінки, вона виконує соціальну функцію, яка 
забезпечує адаптацію людини у природному довкіллі. У Базовому 
компоненті дошкільної освіти та в Національній доктрині розвитку 
освіти України у ХХІ столітті поняття компетентності є ключовим 
поняттям. Мовленнєва компетенція дітей визнана однією з провідних 
базових характеристик особистості, що формується у процесі її 
розвитку. На сьогодні поняття "компетентність" та "компетенція" у 
психолого-педагогічних джерелах не мають однозначного визначення.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86091  
 

Дата реєстрації авторського права  19.02.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Голуб Володимир Миколайович, Голуб Надія Петрівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Стаття "Наступність та неперервність у курсі "Природознавство"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

На сучасному етапі розвитку людської цивілізації особливо гостро 
постають питання занятості населення у суспільному виробництві 
матеріальних благ та культурних цінностей. Відповідно до цього 
працівники різних галузей повинні бути носіями глибоких теоретичних 
знань і мати професійні компетенції. Безперечно, жодний навчальний 
заклад не зможе забезпечити своїх випускників знаннями на все життя 
і на всі випадки професійної діяльності. Звідси цілком очевидною 
постає проблема необхідності самостійного одержання знань, яка 
переростає в ідею неперервності та наступності в освіті.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86092  
 

Дата реєстрації авторського права  19.02.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Голуб Володимир Миколайович, Голуб Надія Петрівна  
 

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 "Розвиток пізнавальних інтересів у молодших школярів у 
процесі вивчення курсу "природознавство" у 3-4 класах"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Демократизація суспільних відносин та національний розвиток 
системи освіти в Україні вимагають якісно нового рівня 
загальноосвітньої, професійної, наукової підготовки, всебічного 
розвитку кожної людини як особистості та найвищої цінності 
суспільства. У зв'язку з цим головним завданням сучасної української 
школи стає підвищення ефективності навчально-виховного процесу з 
метою сприяння всебічному і гармонійному розвитку людини, її 
інтелектуальному і пізнавальному зростанню.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86093  
 

Дата реєстрації авторського права  19.02.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Березницький Віталій Якович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Графічне зображення "Зображення логотипу "Науково-практична 
конференція з сімейної медицини "Від науки до практики"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Зображення логотипу "Науково-практична конференція з сімейної 
медицини "Від науки до практики" призначене для використання в 
різноманітних проектах, в тому числі в мережі Інтернет.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86094  
 

Дата реєстрації авторського права  19.02.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Куровська Наталія Олександрівна, Оліфір Ірина 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 "Соціальна відповідальність бізнесу в умовах децентралізації"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   

Досліджується категоріальний апарат поняття соціальної 
відповідальності бізнесу як безперервний процес реалізації заходів у 
різних сферах.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86095  
 

Дата реєстрації авторського права  19.02.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Четверіков Олександр Феодосійович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Методичні рекомендації для розробки нового 
навчального курсу і обґрунтування нової спеціальності або 
спеціалізації "Екстремологія"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86096  
 

Дата реєстрації авторського права  19.02.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Грищук Анастасія Русланівна  
 

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)  Поетична збірка "Місто наших мрій - Херсон!"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Написані для виконання музичних творів.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86097  
 

Дата реєстрації авторського права  19.02.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Беднарський Сергій Вікторович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
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Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Графічне зображення "Логотип "е" ("Лого "е")  
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86098  
 

Дата реєстрації авторського права  19.02.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Беднарський Сергій 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 "Логотип "ecotoki" ("Лого "ecotoki")  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86099  
 

Дата реєстрації авторського права  19.02.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Беднарський Сергій Вікторович  
 
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 "Руководство по 
фирменному стилю "ecotoki"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Це книга, в якій описані і закріплені цінності бренду і способи 
донесення їх до споживачів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86100  
 

Дата реєстрації авторського права  19.02.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гапотій Віктор Дмитрович, Васильєва Маргарита Валентинівна, 
Сємко Михайло Олександрович  

 
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)  Наукове видання "Словник юридичних термінів"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Словник юридичних термінів / В. Д. Гапотій,                   
М. В. Васильєва, М. О. Сємко. - Х. : Видавництво "Лідер", 2018. - 218 с. 

 
Анотація   

Словник визначає загальноприйняті юридичні поняття в Україні та 
призначається для широкого кола осіб, які зацікавляться 
юриспрунденцією та студентів вищих учбових закладів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86101  
 

Дата реєстрації авторського права  19.02.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гапотій Віктор Дмитрович, Попенко Ярослав Володимирович, 
Мінкова Ольга Геннадіївна, Поліщук Віктор Григорович  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчально-методичний посібник "Звіт про виробничу практику  
                                                            (з фаху) студента спеціальності 081 Право"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

В звіті про виробничу практику зазначено тематику та методику 
проведення виробничої практики студентів спеціальності 081 Право та 
визначені практичні завдання, вирішення яких покладається на 
студентів заочно-дистанційної форми навчання.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86102  
 

Дата реєстрації авторського права  19.02.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гапотій Віктор Дмитрович, Попенко Ярослав Володимирович, 
Мінкова Ольга Геннадіївна, Поліщук Віктор Григорович  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчально-методичний посібник "Звіт про навчальну практику 
студента спеціальності 081 Право"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

В звіті про навчальну практику зазначено тематику та методику 
проведення навчальної практики студентів спеціальності 081 Право та 
визначені практичні завдання, вирішення яких покладається на 
студентів заочно-дистанційної форми навчання.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86103  
 

Дата реєстрації авторського права  19.02.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Рябуха Тетяна Валеріївна, Зіненко Наталя Володимирівна, Гостіщева 
Наталя 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 "Формування аудитивної компетенції майбутніх 
перекладачів під час навчання усного послідовного перекладу"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Рябуха Т. В., Зіненко Н. В., Гостіщева Н. О. 
Формування аудитивної компетенції майбутніх перекладачів під час 
навчання усного послідовного перекладу // Науковий вісник 
Мелітопольського державного педагогічного університету. - 2018. - № 2 (19). - 
С. 137-143. 

 
Анотація   

У статті з'ясовано необхідність цілеспрямованого навчання майбутніх 
перекладачів аудіювання.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86104  
 

Дата реєстрації авторського права  19.02.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Тарасенко Тетяна Володимирівна, Куликова Людмила Анатоліївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Методичні рекомендації до практичних занять та 
самостійної роботи з практичного курсу англійської мови для студентів 
ІІ курсу спеціальності "Середня освіта. Мова і література (англійська)"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Методичні рекомендації до практичних занять та 
самостійної роботи з практичного курсу англійської мови для студентів 
ІІ курсу спеціальності "Середня освіта. Мова і література (англійська)" // 
Уклад.: Т. В. Тарасенко, Л. А. Куликова. - Мелітополь: МДПУ. 2011. - 39 с. 

 
Анотація   

Методичні рекомендації розроблені для проведення самостійної роботи 
з практичного курсу англійської мови на філологічному факультеті.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86105  
 

Дата реєстрації авторського права  19.02.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бочарова Оксана Володимирівна  
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Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру, ілюстрація  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Підручник "НАССР і системи управління безпечністю харчових 
продуктів"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Автором творчо перероблений, удосконалений та доповнений 
підручник, призначений для магістрів напряму підготовки 
"Товарознавство і торговельне підприємництво".  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86106  
 

Дата реєстрації авторського права  19.02.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Хоменко Ірина Михайлівна, Закладна Наталія Валеріївна, Орлова 
Наталія Михайлівна  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Стаття "Стан захворюваності населення зони спостереження 
запорізької атомної електростанції як складова громадського здоров'я"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Хоменко І. М., Закладна Н. В., Орлова Н. М., Стан 
захворюваності населення зони спостереження запорізької атомної 
електростанції як складова громадського здоров'я // Проблеми 
радіаційної медицини та радіобіології. - 2017. - Випуск 22. - С. 162-171. 

 
Анотація   

В сучасних умовах в Україні одна з найактуальніших проблем - захист 
здоров'я населення і забезпечення безпеки навколишнього середовища.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86107  
 

Дата реєстрації авторського права  19.02.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Крючко Тетяна Олександрівна, Абатуров Олександр Євгенійович, 
Кушнерева Тетяна Вікторівна, Агафонова Олена Олександрівна, 
Харшман Віра Петрівна  

 
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 "Практичні навички з педіатрії" електронний 
навчальний посібник для студентів стоматологічних факультетів 
вищих медичних навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Метою створення електронного видання було підвищення рівня 
професійної підготовки з педіатрії студентів-стоматологів за рахунок 
удосконалення практичних умінь і навичок, застосування теоретичних 
знань із прикладами виконання завдань.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86108  
 

Дата реєстрації авторського права  19.02.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Абатуров Олександр Євгенійович, Крючко Тетяна Олександрівна, 
Пода Ольга Анатоліївна, Нікуліна Анна 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)  Монографія "Синегнойная инфекция у детей"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Метою створення монографії було розширення рівня професійної 
підготовки лікарів-педіатрів та лікарів загальної практики медицини 
за рахунок поповнення знань сучасними уявленнями про роль 
синьогнійної інфекції в педіатричній практиці.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86109  
 

Дата реєстрації авторського права  19.02.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Косенко Віталій Іванович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, твір образотворчого мистецтва, 
складений твір  

 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка ескізів "Дизайн монет "Шахматы"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Ескізи дизайну монет серії "Шахматы".  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86110  
 

Дата реєстрації авторського права  19.02.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Косенко Віталій Іванович  
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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 ескізів "Коммерческий дизайн монет "Молитва-CL"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Ескізи дизайну монет для Чилі іспанською мовою, серії "Молитва".  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86111  
 

Дата реєстрації авторського права  19.02.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Косенко Віталій Іванович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва, складений твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка ескізів "Коммерческий дизайн монет "Молитва-BR"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Ескізи дизайну монет для Бразилії португальською мовою, серії "Молитва".  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86112  
 

Дата реєстрації авторського права  19.02.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дмітрієв Микола Олександрович, Костенко Микола Прокопович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "UniqCeph для визначення індивідуальних 
нормальних цефалометричних показників зубощелепної системи" 
("UniqCeph")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Комп'ютерна програма "UniqCeph" належить до медицини, а саме до 
стаматологічної галузі.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86113  
 

Дата реєстрації авторського права  19.02.2019  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Козлов Владислав Адріанович  
 

Повне ім'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 "АДРІАН СТУДІО"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Малюнок позначає назву креативної студії "ADRIAN STUDIO", 
створення якої позначає розвиток свободи та креативності на 
перехресті минулого і сучасного в мистецтві.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86114  
 

Дата реєстрації авторського права  19.02.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Козлов Владислав Адріанович  
 
Повне ім'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 "ЕКОГРАНУЛПЛАСТ"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Малюнок символізує сьогоднішній розвиток альтернативних джерел 
енергії в Україні у бізнес-середовищі, проектах та грантах, галузь 
екоенергетики (екологічної енергетики) в цілому.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86115  
 

Дата реєстрації авторського права  19.02.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Козлов Владислав Адріанович  
 

Повне ім'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 "СОРТ ОФФ СОРТ АУТ"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Малюнок символізує сьогоднішній розвиток альтернативних джерел 
енергії в Україні у бізнес-середовищі, проектах та грантах в галузі 
вторинної переробки сміття та повного циклу економіки.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86116  
 

Дата реєстрації авторського права  19.02.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Козлов Владислав Адріанович  
 

Повне ім'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 "ЕКОЕНЕРДЖІ"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Малюнок символізує сьогоднішній розвиток альтернативних джерел 
енергії в Україні у бізнес-середовищі, проектах та грантах в галузь 
екоенергетики (екологічної енергетики) в цілому.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86117  
 

Дата реєстрації авторського права  19.02.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Головко Світлана 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 "Законодавче забезпечення підтримки та розвитку 
інноваційної діяльності вищих навчальних закладів"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Головко С. Г. Законодавче забезпечення підтримки та 
розвитку інноваційної діяльності вищих навчальних закладів // 
Юридичний вісник. Повітряне і космічне право. - 2016. - № 3 (40). -           
С. 24-31. 

 

Анотація   

У статті висвітлюється проблема нормативно-правової підтримки 
інноваційної діяльності в системі вищої освіти України.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86118  
 

Дата реєстрації авторського права  19.02.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Головко Світлана Григорівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
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Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Стаття "Перспективи інноваційного розвитку вітчизняної наукової та 
освітньої галузі у вимірах сучасного законодавства"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Головко С. Г. Перспективи інноваційного розвитку 
вітчизняної наукової та освітньої галузі у вимірах сучасного 
законодавства // Юридичний вісник. Повітряне і космічне право. - 
2016. - № 2 (39). - С. 42-49. 

 

Анотація   

У статті актуалізується наукова проблема удосконалення нормативно-
правового забезпечення інноваційного розвитку наукової та освітньої 
галузі в Україні.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86119  
 

Дата реєстрації авторського права  19.02.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Головко Світлана 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 "Нормативно-правове забезпечення реалізації європейської 
моделі підготовки наукових кадрів в Україні"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Головко С. Г. Нормативно-правове забезпечення 
реалізації європейської моделі підготовки наукових кадрів в Україні // 
Юридичний вісник. Повітряне і космічне право. - 2017. - № 2 (43). -           
С. 38-45. 

 
Анотація   

У статті проаналізовано особливості формування системи підготовки 
науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації незалежної 
Української держави, основні етапи становлення та розбудови її 
нормативно-правового забезпечення.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86120  
 

Дата реєстрації авторського права  19.02.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Авринський Антон Вікторович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Складений твір, ілюстрація  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка ілюстрацій "Ілюстровані герої Liki24"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Збірка ілюстрацій "Ілюстровані герої Liki24" являє собою 34 
ілюстровані мультиплікаційні герої, в основі яких лежать біологічні та 
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інші мікроскопічні явища, без яких люди не могли б функціонувати 
чудово, а саме: еритроцити, лейкоцити, "бацили", вітаміни, 
холестерин, вода тощо.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86121  
 

Дата реєстрації авторського права  19.02.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кашуба Віталій Олександрович, Шинкарук Оксана Анатоліївна, 
Усиченко 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)  Науковий твір "Визначення соматометричних характеристик 
спортсменів, що спеціалізуються у бодібілдингу"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Визначено специфічні особливості формування маси різних біоланок 
тіла бодібілдерів високої кваліфікації залежно від вагової категорії, 
залежність між обхоплювальним розміром біцепса спортсмена і його 
масою, розроблено регресійне рівняння.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86122  
 

Дата реєстрації авторського права  19.02.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кашуба Віталій Олександрович, Шинкарук Оксана Анатоліївна, 
Бишевець Наталія Григорівна, Гончарова Наталія Миколаївна, 
Носова Наталія Леонідівна, Сергієнко Костянтин 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 "Здоров'яформуюче середовище закладів вищої освіти 
України спортивного профілю"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Розроблено низку заходів для створення і розвитку 
здоров'яформуючого освітнього середовища закладів вищої освіти 
спортивного профілю, визначено основні функції здоров'яформуючого 
середовища у інформатизованому освітньому процесі та його структурі. 
  

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86123  
 

Дата реєстрації авторського права  19.02.2019  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кашуба Віталій Олександрович, Шинкарук Оксана Анатоліївна, 
Бишевець Наталія Григорівна, Гончарова Наталія Миколаївна, 
Носова Наталія Леонідівна, Сергієнко Костянтин 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 "Алгоритм формування мотивації студентів до 
збереження ергономічно-оптимальної пози при роботі за комп'ютером"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Розроблено алгоритм поетапного впровадження педагогічних заходів, 
спрямованих на формування мотивації студентів до самоконтролю 
робочої пози користувача персонального комп'ютера та вироблення 
стійкої звички зберігати ергономічно-оптимальну позу при роботі за 
комп'ютером в університеті.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86124  
 

Дата реєстрації авторського права  19.02.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кашуба Віталій Олександрович, Шинкарук Оксана Анатоліївна, 
Бишевець Наталія Григорівна, Гончарова Наталія Миколаївна, 
Сергієнко Костянтин Миколайович, Носова Наталія Леонідівна  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Методика формування вмінь та навичок діагностики 
стану біогеометричного профілю робочої пози користувача 
персонального комп'ютера майбутніх фахівців з фізичної культури і 
спорту"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Розроблено алгоритм поетапного впровадження педагогічних заходів, 
спрямованих на формування мотивації студентів до самоконтролю 
робочої пози користувача персонального комп'ютера та вироблення 
стійкої звички зберігати ергономічно-оптимальну позу при роботі за 
комп'ютером в університеті.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86125  
 

Дата реєстрації авторського права  20.02.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Користін Олександр Євгенійович, Свиридюк Наталія Петрівна, Заєць 
Олександр Михайлович  
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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  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературно-письмовий твір навчального характеру "Методика 
аналізу соціальних мереж з використанням програмного забезпечення 
ІВМ І2 Analyst's Notebook 9.0"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Методика містить системний виклад навчального матеріалу та 
алгоритм вивчення основних положень, що стосуються сутності 
дослідження соціальних мереж. Соціальна мережа на сьогоднішній 
день є ідеальним місцем для отримання інформації про людей. За 
різними даними і критеріями можна отримати масу інформації, яка 
буде корисна для правоохоронних органів. Аналіз соціальних мереж 
являє собою дослідження соціальних мереж, що розглядає соціальні 
відносини в термінах теорії мереж.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86126  
 

Дата реєстрації авторського права  20.02.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Семенкова Анастасія Олександрівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Наукова стаття "A Photon Structure Theory"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Уявний експеримент про внутрішню структуру фотона, безмасовість, 
який пояснює постійну Планка, гравітаційну постійну, ядерні 
взаємодії, конденсат Бозе-Ейнштейна, корпускулярно-хвильовий 
дуалізм, квантову заплутаність, структуру бозона Хіггса і чорних дір, 
відношення простору, часу, їх розмірність.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86127  
 

Дата реєстрації авторського права  20.02.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Офіленко Наталія Олександрівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
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Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір "Товарознавство. Навчально-
методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни 
студентами напряму підготовки 6.030507 "Маркетинг"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Офіленко Н. О. Товарознавство : навч.-метод. посіб. для самостійного 
вивчення дисципліни студентами напряму підготовки 6.030507 
"Маркетинг". - Полтава : ПУЕТ, 2015. - 33 с. 

 

Анотація   

Навчальний посібник розрахований для студентів напряму підготовки 
"Маркетинг" ступеня бакалавра. Посібник розроблений за кредитно-
модульною системою організації навчального процесу і дає можливість 
для самостійного вивчення дисципліни "Товарознавство" 
(товарознавство продовольчих товарів). Посібник забезпечує муйбутніх 
фахівців необхідними знаннями про споживні властивості товарів з 
метою управління на підприємствах невиробничої сфери.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86128  
 

Дата реєстрації авторського права  20.02.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Офіленко Наталія Олександрівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Курс лекцій з дисципліни "Ринок і ресурси споживчих товарів"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Офіленко Н. О. Ринок і ресурси споживчих товарів : курс лекцій з 
дисципліни для студентів напряму підготовки 6.030510 
"Товарознавство і торговельне підприємництво" програми 
професійного спрямування "Товарознавство та комерційна діяльність" 
за КМСОНП ПУЕТ. - Полтава : ПУЕТ, 2013. - 201 с. 

 

Анотація   

Курс лекцій розроблений для студентів напряму підготовки 
"Товарознавство і торговельне підприємництво" і присвячений 
вивченню та аналізу ринку і ресурсів продовольчих і непродовольчих 
товарів України, вивчає комплексну оцінку споживчого ринку, його 
потенціал і тенденції розвитку. Курс лекцій розкриває закономірності 
та принципи розміщення ресурсів споживчих товарів України, основні 
його складові, дає комплексну оцінку споживчого ринку, аналізує його 
потенціал і тенденції.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86129  
 

Дата реєстрації авторського права  20.02.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кузько Андрій 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 "Система автоматизації бухгалтерського 
обліку "САБО"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86130  
 

Дата реєстрації авторського права  20.02.2019  
 

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 : фестиваль дитячих театрів 
"Джойфест-Діти" ("JoyFest-Діти") ("Джойфест-Діти")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

В творі викладено концепцію створення та проведення Фестивалю 
дитячих театрів "Джойфест-Діти" ("JoyFest-Діти").  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86131  
 

Дата реєстрації авторського права  20.02.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лисиця Владислав 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)  Твір науково-практичного характеру "Обґрунтування та метода 
розрахунку середньої норми витрат матеріалів на поточне утримання 
колії та стрілочних переводів на рік, для поточного утримання 
під'їздних колій"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Описана метода, показані та представлені в зручній формі норми 
витрат матеріалів для поточного утримання залізничних під'їздних 
колій.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86132  
 

Дата реєстрації авторського права  20.02.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Желудков Костянтин Олексійович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір науково-практичного характеру, 
складений твір  

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка творів "Технологические карты на выполнение работ по 
текущему содержанию железнодорожного пути"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У збірці технологічних карт з № 1 по № 21, зроблених як шаблони для 
прив'язки до конкретних підприємств, показані технологічна 
послідовність дій, приспособи, вимоги до персоналу та техніка безпеки 
по поточному утриманню залізничних колій. 
  

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86133  
 

Дата реєстрації авторського права  20.02.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Грищук Світлана Віталіївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Аналіз підходів до визначення сутності поняття 
"внутрішньогосподарський контроль"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Грищук С. В. Аналіз підходів до визначення сутності поняття 
"внутрішньогосподарський контроль" // Науково-виробничий журнал 
"Бізнес-навігатор". - 2018. - № 5 (48). 

 

Анотація   

Здійснено систематизацію основних наукових підходів до визначення 
сутності поняття внутрішньогосподарського контролю на 
підприємствах. Визначено, що на сучасному етапі є такі підходи, які 
досліджують внутрішньогосподарський та внутрішній контроль як 
аналогічні поняття, які розрізняють ці поняття й які аналізують 
внутрішньогосподарський (іноді підміняють внутрішнім) контроль у 
рамках основних змістовних ознак.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86134  
 

Дата реєстрації авторського права  20.02.2019  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Грищук Світлана Віталіївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Порівняльний аналіз сутності понять 
"внутрішньогосподарський контроль" та "внутрішній контроль"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Грищук С. В. Порівняльний аналіз сутності понять 
"внутрішньогосподарський контроль" та "внутрішній контроль" // 
Науковий вісник Ужгородського національного університету : 
Міжнародні економічні відносини та світове господарство. - 2018. - № 22 (І). 

 

Анотація   

У статті проаналізовано основні наукові підходи щодо визначення 
сутності поняття "внутрішньогосподарський контроль" та 
"внутрішній контроль". Було виявлено, що більшість з цих трактувань 
розглядають вказаний вид контролю через призму оцінки 
ефективності господарської діяльності. Дослідження поглядів 
науковців стосовно трактування сутності поняття "внутрішній 
контроль" дало можливість виявити, що є автори, які трактують 
вказаний вид контролю як внутрішньогосподарський, інші вказують, 
що він передбачає оцінку комплексного розвитку підприємства.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86135  
 

Дата реєстрації авторського права  20.02.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Тарас Юрій Ярославович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір учбового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір "Програма "Естафета добра та 
благополуччя"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Пропонується реалізація зрозумілих для людей та дуже простих для їх 
подальшого відтворення практичних дій, в результаті яких учасники 
Програми здобудуть впевненість у собі, будуть здатні забезпечувати 
свої сім'ї продуктами харчування і безкоштовно передавати здобуті 
знання іншим потребуючим.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86136  
 

Дата реєстрації авторського права  20.02.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Антаріс (псевдонім)  
 



Авторське право і суміжні права. Офіційний бюлетень № 52, 2019 

 

849 

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 "Рок судьбы"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86137  
 

Дата реєстрації авторського права  20.02.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Орловська Леся Олегівна  
 

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 "Іконки метрополітену"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Збірка творів образотворчого мистецтва "Іконки метрополітену" 
включає іконки людей похилого віку, травмованих, вагітних. 
  

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86138  
 

Дата реєстрації авторського права  20.02.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Омельченко Віктор Миколайович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва, літературний письмовий твір 
практичного характеру, складений твір  

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка творів образотворчого мистецтва "Дизайн графічних елементів 
для програмного продукту "GO CHINA IT" (розміщений на сайті 
www.uatrade.cn)   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Збірка творів образотворчого мистецтва "Дизайн графічних елементів 
для програмного продукту "GO CHINA IT", розміщена за адресою 
www.uatrade.cn, включає дизайн графічних елементів користувацьких 
інтерфейсів для веб-сайта www.uatrade.cn.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86139  
 

Дата реєстрації авторського права  20.02.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Омельченко Віктор Миколайович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Програмний продукт "GO CHINA IT" 
(розміщений на сайті www.uatrade.cn)   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Комп'ютерна програма "Програмний продукт "GO CHINA IT"  
розроблена для забезпечення функціонування веб-сайта, розміщеного 
за адресою www.uatrade.cn.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86140  
 

Дата реєстрації авторського права  20.02.2019  
 
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  Літературний письмовий твір (поезія), складений твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка віршів "Любов та павутиння сьогодення. Частина 2"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86141  
 

Дата реєстрації авторського права  20.02.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лисиця Владислав Леонідович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір науково-практичного характеру, 
складений твір  

 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка творів "Інструкції пов'язані з експлуатаційною роботою на 
залізничних коліях"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   

В збірці інструкцій, виконаних у вигляді шаблонів, показані 
технологічні та організаційні процеси роботи підприємства і 
залізничної станції, експлуатаційні характеристики, технічні засоби і 
пристрої станції примикання, технологія організіації роботи з поїздами, 
безпека руху, оперативне планування. Приведені формули розрахунку 
вагонопотоків, переробної спроможності, порядок сортування, 
електронний документообіг.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86142  
 

Дата реєстрації авторського права  20.02.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Подольчак Назар Юрійович, Кулиняк Ігор Ярославович, Дзюрах 
Юрій Михайлович  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця Національний університет "Львівська політехніка" 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчальний посібник "Збірник тестових завдань "Управління 
економічними ризиками: 1001 тест"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Подольчак Н. Ю. Управління економічними 
ризиками: 1 001 тест : збірник тестових завдань / Н. Ю. Подольчак,           
І. Я. Кулиняк, Ю. М. Дзюрах. - Львів : "Растр -7", 2017. - 268 с. 

 

Анотація   

У збірнику пропонуються запитання, на які є лише одна правильна 
відповідь. Для полегшення засвоєння навчального матеріалу наведено 
відповіді до тестів. Розраховано на студентів вищих навчальних 
закладів усіх форм навчання спеціальностей 073 "Менеджмент" та 281 
"Публічне управління та адміністрування".   
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86143  
 

Дата реєстрації авторського права  20.02.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Хом'як Анна Ярославівна, Неізвестна Наталія Володимирівна, 
Довгополюк Людмила Олексіївна  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Національний транспортний університет 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір "Методичні вказівки до виконання 
практичних робіт "Планування міст і транспорт. Інженерна підготовка 
територій" для студентів другого курсу денної форми навчання для 
здобуття ступеня бакалавра галузь знань 19 "Архітектура та 
будівництво", спеціальність 192 "Будівництво та цивільна інженерія"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86144  
 

Дата реєстрації авторського права  20.02.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ігнатов Сергій Леонідович, Омельчук Сібілла Костянтинівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Національний транспортний університет 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір науково-освітнього характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір "Методичні вказівки до виконання 
курсової роботи з дисципліни "Інженерна геодезія" для студентів 
спеціальності 192 "Будівництво та цивільна інженерія" по спеціалізації 
"Мости і транспортні тунелі"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86145  
 

Дата реєстрації авторського права  20.02.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ігнатов Сергій Леонідович, Омельчук Сібілла Костянтинівна  
 

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 наукового характеру "Методичні 
вказівки до виконання лабораторної роботи з дисципліни "Інженерна 
геодезія" для студентів спеціальності 192 "Будівництво та цивільна 
інженерія" по спеціалізації "Мости і транспортні тунелі" денної форми 
навчання"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86146  
 

Дата реєстрації авторського права  20.02.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мартиненко Олена Євгенівна, Шевчук Леся Олексіївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Національний транспортний університет 
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Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір науково-освітнього характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір науково-освітнього характеру 
"Методичні рекомендації для підготовки до практичних занять та 
самостійної роботи у віртуальному навчальному середовищі Moodlе з 
дисципліни "Практичний курс англійської мови" (Частина І) для 
студентів І і ІІ курсів денної форми навчання за спеціальністю 035 
"Філологія (германські мови та літератури (переклад включно), перша - 
англійська)", галузь знань 03 "Гуманітарні науки"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Методичні рекомендації містять пам'ятки, тематично згруповані 
вправи та транскрипти аудіо- та відеоматеріалів для навчання 
аудіювання оголошень та інтерв'ю.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86147  
 

Дата реєстрації авторського права  20.02.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дмитриченко Микола Федорович, Гутаревич Юрій Феодосійович, 
Тріфонов Дмитро Миколайович, Сирота Олександр Вадимович, Шуба 
Євгеній Васильович  

 

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 "Дослідження впливу підігріву повітря 
у впускному колекторі на пускові властивості та паливну 
економічність автотракторного дизеля"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

В статті наведено результати досліджень впливу підігріву повітря на 
впуску на паливну економічність та пускові властивості дизеля. В 
результаті досліджень встановлено, що підігрів повітря на впуску 
приводить до зменшення витрати палива та скорочення тривалості 
процесів пуску і підігріву.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86148  
 

Дата реєстрації авторського права  20.02.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лунячек Вадим Едуардович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Українська інженерно-педагогічна академія 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 



Авторське право і суміжні права. Офіційний бюлетень № 52, 2019 

 

854 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний твір наукового характеру "Професійний розвиток 
керівників освіти в Україні: методологічна складова"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У творі розроблені і методологічно обґрунтовані підходи щодо 
формування системного бачення у керівників закладів загальної 
середньої освіти підпорядкованої їм соціально-педагогічної системи. 
Наданий приклад орієнтованої декомпозиції соціально-педагогічної 
системи закладу загальної середньої освіти.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86149  
 

Дата реєстрації авторського права  20.02.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лунячек Вадим Едуардович, Рубан Наталія Павлівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Українська інженерно-педагогічна академія 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний твір наукового характеру "Managing protection of rights 
for intellectual property in the system of comprehensive secondary 
education"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У статті висвітлюються питання захисту прав інтелектуальної 
власності у системі загальної середньої освіти. Пропонується 
запровадити систему заходів для підвищення кваліфікації працівників. 
Наводиться, що низький рівень комерціалізації освітніх інновацій 
знижує мотивацію їх авторів.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86150  
 

Дата реєстрації авторського права  20.02.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лунячек Вадим Едуардович, Рубан Наталія Павлівна, Фесенко 
Наталія Св'ятославівна  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Українська інженерно-педагогічна академія 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний твір наукового характеру "Професійний розвиток 
працівників системи загальної середньої освіти в сфері інтелектуальної 
власності"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   

У роботі висвітлено проблему професійного розвитку фахівців системи 
загальної середньої освіти, зокрема в сфері інтелектуальної власності. 
Висвітлено проблему охорони прав інтелектуальної власності в 
закладах середньої освіти, наведено розробки щодо підвищення їх 
кваліфікації. Запропоновано відповідну компетентнісну модель.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86151  
 

Дата реєстрації авторського права  20.02.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Фесенко Наталія Св'ятославівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Українська інженерно-педагогічна академія 

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний твір наукового характеру "Публічне адміністрування: 
методичні вказівки до організації та планування самостійної роботи 
для студентів освітнього ступеня "Магістр" денної та заочної форм 
навчання спеціальності 073 "Менеджмент", спеціалізації "Управління 
соціальним закладом"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

У виданні надано програму дисципліни, її мету та завдання, 
виокремлено комплекс компетенцій, що матимуть студенти після 
опанування дисципліни. Твір містить визначення змісту самостійної 
роботи, список питань до самостійного опрацювання, тестові завдання, 
теми рефератів, рекомендовану літературу з дисципліни.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86152  
 

Дата реєстрації авторського права  20.02.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Черненко Юлія Юріївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Українська інженерно-педагогічна академія 

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Монографія "Інноваційні напрями інтенсифікації виробництва овочів 
відкритого ґрунту у сільськогосподарських підприємствах"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Досліджено реальні і перспективні канали реалізації овочевої 
продукції, розраховано коефіцієнт ефективності її доробки, 
запропоновано шляхи використання логістики. Розроблено проектні 
технологічні карти для моркви столової та розраховано їх економічну 
ефективність.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86153  
 

Дата реєстрації авторського права  20.02.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Тихонова Дар'я Сергіївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Українська інженерно-педагогічна академія 

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний твір наукового характеру "Договірне право: навчально-
методичний комплекс для студентів освітнього ступеня "Магістр" 
денної та заочної форм навчання, спеціальності 073 "Менеджмент" 
(Управління інтелектуальної власності)"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Матеріал навчально-методичного комплексу включає теоретичні 
основи дисципліни "Договірне право", які можливо використовувати 
при підготовці до практичних занять та організації і планування 
самостійної роботи.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86154  
 

Дата реєстрації авторського права  20.02.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Рейпольська Ольга Дмитрівна, Гавриш Наталія Василівна, Рагозіна 
Вікторія Валентинівна, Маршицька Вікторія Вячеславівна, Васильєва 
Світлана Андріївна, Шкляр Наталія Анатоліївна, Луценко Вікторія 
Олександрівна  

 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Інститут проблем виховання Національної академії педагогічних наук 
України 

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Монографія "Соціалізація дітей старшого дошкільного віку в умовах ДНЗ"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Соціалізація дітей старшого дошкільного віку в 
умовах ДНЗ : монографія / Н. Гавриш, О. Рейпольська та ін.; за ред. О. Рей-
польської. - К. - Кропивницький : Імекс-ЛТД, 2018. - 280 с. 

 
Анотація   

Монографія презентує результати фундаментального дослідження. 
Авторський колектив пропонує оригінальну систему роботи з 
формування соціальної компетентності старших дошкільників у різних 
видах дитячої діяльності в умовах закладу дошкільної освіти.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86155  
 

Дата реєстрації авторського права  20.02.2019  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гавриш Наталія Василівна, Рейпольська Ольга Дмитрівна, Рагозіна 
Вікторія Валентинівна, Маршицька Вікторія Вячеславівна, Васильєва 
Світлана Андріївна, Шкляр Наталія Анатоліївна, Луценко Вікторія 
Олександрівна  

 

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)  Навчально-методичний посібник "Поряд і разом: соціалізуємо 
старшого дошкільника"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Поряд і разом: соціалізуємо старшого дошкільника : 
навчально-методичний посібник / С. Васильєва, Н. Гавриш,  

                                                            В. Луценко, В. Маршицька, В. Рагозіна, О. Рейпольська, Н. Шкляр :      
за заг. ред. Н. Гавриш. - Кропивницький : Імекс-ЛТД, 2018. - 252 с. 

 

Анотація   

Видання містить коротке теоретичне обґрунтування моделі 
соціалізуючого освітнього процесу, спрямованого на формування 
соціально-комунікативної компетентності старших дошкільників та 
збагачення їх соціального досвіду. У підручнику представлено 
оригінальні практичні наробки педагогів базових дошкільних закладів. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86156  
 

Дата реєстрації авторського права  20.02.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Андрійченко Надія Сергіївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Наукова стаття "Актуальные вопросы оценки деятельности 
правоохранительных органов: отечественный и зарубежный опыт"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86157  
 

Дата реєстрації авторського права  20.02.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Андрійченко Надія Сергіївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
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Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Наукова стаття "Атестація як внутрішній критерій оцінювання 
діяльності співробітників правоохоронних органів України, які 
забезпечують фінансово-економічну безпеку держави"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Стаття присвячена вивченню особливостей проведення атестації 
співробітників правоохоронних органів як суб'єктів забезпечення 
фінансово-економічної безпеки держави. Обґрунтовано необхідність 
розробки та прийняття загального порядку проведення атестації для 
всіх правоохоронних органів, що забезпечують фінансово-економічну 
безпеку держави.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86158  
 

Дата реєстрації авторського права  20.02.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Андрійченко Надія Сергіївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Наукова стаття "Кадрове забезпечення Служби безпеки України як 
суб'єкта захисту фінансової системи держави в умовах її 
реформування"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Стаття присвячена висвітленню питання кадрового забезпечення 
Служби безпеки України як суб'єкта захисту фінансової системи 
держави в умовах її реформування. Автором визначено, що ряд 
гарантій соціально-правового статусу військовослужбовців спецслужби 
є лише формальними, що обумовлює не лише невиконання державою 
взятих на себе зобов'язань, але й знижує ефективність діяльності 
військовослужбовців та підриває їх довіру до керівництва держави.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86159  
 

Дата реєстрації авторського права  20.02.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Рєзнік Олег Миколайович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Наукова стаття "Компетенція та повноваження правоохоронних 
органів із забезпечення фінансово-економічної безпеки України"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Стаття присвячена аналізу компетенції та повноважень 
правоохоронних органів, що забезпечують фінансово-економічну 
безпеку держави.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86160  
 

Дата реєстрації авторського права  20.02.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Рєзнік Олег Миколайович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Наукова стаття "Мета, завдання та функції правоохоронних органів, 
які забезпечують фінансово-економічну безпеку України"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

У статті розглянуто поняття та сутність мети, завдань і функцій 
правоохоронних органів України як спеціальних суб'єктів 
забезпечення фінансово-економічної безпеки держави. Зроблено 
висновок про те, що мета, функції та завдання правоохоронних органів 
визначаються за різними критеріями, їх плутають із повноваженнями 
та компетенцією цих органів, а в окремих випадках взагалі не 
визначають.   
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86161  
 

Дата реєстрації авторського права  20.02.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Рєзнік Олег Миколайович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Наукова стаття "Щодо внесення змін до кримінального та 
кримінального процесуального законодавства у зв'язку зі створенням 
Національного бюро фінансової безпеки України"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Стаття присвячена вивченню змін, які пропонується внести до 
кримінального та кримінального процесуального законодавства 
Законом України "Про Національне бюро фінансової безпеки 
України". Розглянуто як позитивні, так і негативні аспекти 
запропонованих змін.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86162  
 

Дата реєстрації авторського права  20.02.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Рєзнік Олег Миколайович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Наукова стаття "Організаційно-штатна структура правоохоронних 
органів, які забезпечують фінансово-економічну безпеку України"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Стаття присвячена аналізу організаційно-штатної структури 
правоохоронних органів, які забезпечують фінансово-економічну 
безпеку України. Визначено, що організаційно-штатна структура 
правоохоронних органів України обумовлюється покладеними на них 
національним законодавством завданнями і функціями.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86163  
 

Дата реєстрації авторського права  20.02.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Рєзнік Олег Миколайович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Наукова стаття "Організаційні основи діяльності правоохоронних 
органів України із забезпечення фінансово-економічної безпеки 
держави"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Стаття присвячена вивченню питання організаційних основ діяльності 
правоохоронних органів із забезпечення фінансово-економічної безпеки 
України. Визначено поняття "організаційні основи діяльності 
правоохоронних органів України як суб'єктів забезпечення фінансово-
економічної безпеки держави". Розкрито специфіку взаємодії та 
координації правоохоронних органів у сфері захисту фінансово-
економічних інтересів держави, встановлено їхні недоліки та 
сформульовано пропозиції їх усунення.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86164  
 

Дата реєстрації авторського права  20.02.2019  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Рєзнік Олег Миколайович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Наукова стаття "Адміністративно-правові методи діяльності 
правоохоронних органів України із забезпечення фінансово-
економічної безпеки держави"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

В умовах динамічної зміни соціально-економічної і політичної ситуації 
в Україні актуалізується питання забезпечення належного 
функціонування державних органів, у тому числі правоохоронних 
органів, що забезпечують фінансово-економічну безпеку держави, що 
водночас зумовлює необхідність удосконалення використовуваних 
правоохоронними органами адміністративно-правових методів у своїй 
діяльності.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86165  
 

Дата реєстрації авторського права  20.02.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Рєзнік Олег Миколайович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Наукова стаття "Адміністративно-правове регулювання діяльності 
правоохоронних органів із забезпечення фінансово-економічної безпеки 
України"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Стаття присвячена питанням адміністративно-правового регулювання 
діяльності правоохоронних органів із забезпечення фінансово-
економічної безпеки України. Розкрито зміст і особливості 
адміністративно-правового регулювання. Розглянуто класифікації 
джерел адміністративно-правового регулювання діяльності 
правоохоронних органів та запропоновано класифікувати їх за місцем у 
системі національного законодавства.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86166  
 

Дата реєстрації авторського права  20.02.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Рєзнік Олег Миколайович  
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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)  Наукова стаття "Сутність та структура адміністративно-правового 
механізму забезпечення фінансово-економічної безпеки України"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Стаття присвячена з'ясуванню сутності та структури адміністративно-
правового механізму забезпечення фінансово-економічної безпеки 
України. Зазначено, що у зв'язку з постійним реформуванням 
правоохоронних органів виникає необхідність у дослідженні сутності та 
структури вищезазначеного механізму.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86167  
 

Дата реєстрації авторського права  20.02.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Рєзнік Олег Миколайович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Наукова стаття "Історико-правовий аналіз діяльності правоохоронних 
органів України із забезпечення фінансово-економічної безпеки 
держави"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Стаття присвячена висвітленню питання історії становлення та 
діяльності правоохоронних органів України як суб'єктів забезпечення 
фінансово-економічної безпеки держави. Статус кожного 
правоохоронного органу, який є суб'єктом захисту фінансово-
економічних інтересів держави, змінювався разом зі зміною державно-
правової системи.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86168  
 

Дата реєстрації авторського права  20.02.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Орищенко Світлана Олександрівна, Ткаченко Тетяна Василівна, 
Ігнатьєва Наталія Миколаївна, Попов Віктор Васильович  

 

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 " ПОЛОЖЕННЯ про Всеукраїнський 
відкритий театральний фестиваль дитячих та юнацьких колективів 
"Казки України" (Нова редакція)" ("ПОЛОЖЕННЯ про фестиваль 
"Казки України")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Цей твір - розробка концепції, мети, завдань і умов Всеукраїнського 
відкритого театрального фестивалю дитячих та юнацьких колективів 
"Казки України". У цьому Положенні зазначено засновників 
фестивалю - громадську організацію "Форум-Арт", визначено права та 
обов'язки організаторів, оргкомітету, членів журі, учасників та інших 
причетних до фестивалю осіб. У Положенні прописано вимоги до 
учасників, перелік номінацій та основні критерії. Також твір містить 
дані про законодавчу базу діяльності фестивалю та джерела фінансово-
матеріального забезпечення.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86169  
 

Дата реєстрації авторського права  20.02.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Штундер Тетяна 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 "Весенний сад"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86170  
 

Дата реєстрації авторського права  20.02.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Наумук Ірина Миколаївна, Круглик Владислав Сергійович, 
Прокоф'єв Євген Геннадійович, Сердюк Ірина Миколаївна  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, складений твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний твір навчального характеру "Навчально-методичний 
комплекс з дисципліни "UNIX-подібні операційні системи"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Твір призначений для формування теоретичної бази знань студентів про 
системне і мережне адміністрування Unix-подібних операційних систем.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86171  
 

Дата реєстрації авторського права  20.02.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бежевець Олексій Олександрович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Аудіовізуальний твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка відеороликів "Випробування роботизованого спостережно-
вогневого комплексу мобільного 2 (другого покоління) (РСВК-М2)" 
("Відеозбірка РСВК-М2 "Мисливець")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Аудіовізуальний твір для демонстрації Випробування багатоцільової 
дистанційно-керованої платформи другого покоління (БДП-2), 
роботизованого спостережно-вогневого комплексу мобільного 2 
(другого покоління) (РСВК-М2), роботизованого спостережно-вогневого 
комплексу мобільного 2 (другого покоління) (РСВК-М2) ЗСУ.   
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86172  
 

Дата реєстрації авторського права  20.02.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дементов Євген Васильович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчально-методичний посібник "Історія міжнародних відносин: 
План семінарських занять. Документи (для студентів факультету 
історії та права)"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86173  
 

Дата реєстрації авторського права  20.02.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дрожанова Оксана Миколаївна, Надточій Ірина Ігорівна, Огорь Ганна 
Миколаївна, Ломоносов Анатолій Вадимович, Ломоносова Оксана 
Едуардівна  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
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Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Соціально-поселенська структура суспільства"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Здійснено аналіз основних відмінностей між сільським і міським 
типами поселень як елементами соціально-поселенської структури: 
характер і зміст праці; структура робочого часу; доступність освіти; 
мобільна рухомість; можливості соціального контролю; політична 
активність; соціальні функції сім'ї.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86174  
 

Дата реєстрації авторського права  20.02.2019  
 

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  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Рукопис статті "Сприймання та інтерпретація мистецтва в процесі 
викладання інтегрованого курсу "Мистецтво 1 клас"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У статті подаються методичні рекомендації щодо реалізації змістової 
лінії "Сриймання та інтерпретація мистецтва" в процесі викладення 
інтегрованого курсу "Мистецтво 1 клас" Нової української школи. 
Запропоновано приклади запитань та завдань для етапу проведення 
первинного та повторного сприйняття музичного твору з підручників 
авторів О. В. Калініченко, Л. С. Аристової.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86175  
 

Дата реєстрації авторського права  20.02.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дементов Євген Васильович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчально-методичний посібник "Німеччина у 1945-1990 роках: План 
розгляду теми. Документи. Матеріали (для студентів факультету історії 
та права)"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86176  
 

Дата реєстрації авторського права  20.02.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дементов Євген Васильович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчально-методичний посібник "Польща в роки Другої світової 
війни: Документи. Матеріали (для студентів факультету історії та 
права)"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86177  
 

Дата реєстрації авторського права  20.02.2019  
 

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  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Рукопис статті "Textbook "Musical art" as a means of patriotic education 
of schoolchildren"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У статті подаються методичні рекомендації щодо роботи з підручником 
на уроці музичного мистецтва. Розглянуто авторські концепції 
державних підручників "Музичне мистецтво" для 4-х класів (автори    
Л. Аристова, В. Сергієнко) і 5-х класів (авт. Л. Масол, Л. Аристова) 
закладів загальної середньої освіти.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86178  
 

Дата реєстрації авторського права  20.02.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Толстопятова Інна Василівна  
 

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 "Черга на отримання землі учасникам ООС"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86179  
 

Дата реєстрації авторського права  20.02.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Толстопятова Інна Василівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Автоматизована аналітично-комунікаційна 
система "Система управління взаємодією з мешканцями та клієнтами 
із впровадженням системи оцінки якості обслуговування"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86180  
 

Дата реєстрації авторського права  20.02.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Толстопятова Інна Василівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Аналітично комунікаційна-система 
"Туристично-інформаційний центр"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86181  
 

Дата реєстрації авторського права  20.02.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Поплавська Єва Володимирівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
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Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір "Учебная програма "Школа 
фундаментальной психологии "Life Diving"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86182  
 

Дата реєстрації авторського права  20.02.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бєлозоров Геннадій Миколайович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Опис проекту "Art Genre "KATADANCE" - Искусство танцевальных 
миниатюр"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Опис проекту "Art Genre "KATADANCE" - Искусство танцевальных 
миниатюр" - музично-хореографічний жанр мистецтв, присвячених 
Культурам народів Світу (в тому числі мистецтв "Ката" Японія); 
демонстрація оригінальних танцювальних номерів (Мініатюр), 
виконуваних під естрадну, класичну, оркестрову музику, а також 
музику інших напрямків.   
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86183  
 

Дата реєстрації авторського права  20.02.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Федчишина Віоллета Віталіївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Використання спеціальних економічних знань у 
польському кримінальному процесі: доктринальні погляди та судова 
практика"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Федчишина В. В. Використання спеціальних 
економічних знань у польському кримінальному процесі: 
доктринальні погляди та судова практика // Актуальні проблеми 
вітчизняної юриспруденції. - 2018. - Випуск 2, том 2. - С. 108-112. 

 

Анотація   

У статті проведено теоретичне і практичне дослідження системного 
аналізу використання спеціальних економічних знань у кримінальному 
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процесі Польщі, характеру порушення процесуального законодавста 
під час розгляду економічних правопорушень.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86184  
 

Дата реєстрації авторського права  20.02.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Федчишина Віоллета Віталіївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Рецензування як основна форма внутрівідомчого 
контролю за якістю експертної роботи"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Федчишина В. В. Рецензування як основа форма 
внутрівідомчого контролю за якістю експертної роботи // Освітньо-
наукове забезпечення діяльності правоохоронних органів і військових 
формувань України : тези VII Всеукраїнської науково-практичної 
конференції (Хмельницький, 21 листопада 2014 року). - Хмельницький: 
Видавництво НАДПСУ, 2014. - 340 с.  

 

Анотація   

В статті досліджено контроль за якістю експертної роботи. Розкрито 
поняття "рецензування" як основної форми внутрівідомчого контролю 
за якістю експертної роботи.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86185  
 

Дата реєстрації авторського права  20.02.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Федчишина Віоллета Віталіївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Категоричний і умовно-категоричний характер 
висновку експерта-економіста як доказ у кримінальному провадженні: 
окремі наукові і практичні аспекти"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Федчишина В. В. Категоричний і умовно-
категоричний характер висновку експерта-економіста як доказ у 
кримінальному провадженні: окремі наукові і практичні аспекти // 
Eurasian Academic Research Journal. - 2018. - № 3 (21). - С. 100-105. 

 

Анотація   

Стаття присвячена категоричному і умовно-категоричному висновку 
експерта-економіста як доказ в кримінальному провадженні.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86186  
 

Дата реєстрації авторського права  20.02.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дармосюк Валентина Миколаївна, Чадаєв Олександр Михайлович, 
Пархоменко 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)  Науковий твір "STEM-майданчик "Детективне агентство"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Під час роботи STEM-майданчика учні перетворюються на таємних 
агентів, які, застосовуючи методи спецслужб, використовують знання з 
математики, фізики, хімії, інформатики. Таким чином, в результаті 
роботи STEM-майданчика у учнів формується мотивація до вивчення 
природничо-математичних дисциплін та навчання в цілому.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86187  
 

Дата реєстрації авторського права  20.02.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дінжос Роман Володимирович, Манькусь Ірина Володимирівна, 
Недбаєвська Людмила Степанівна  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "STEM-майданчик "Чарівні світи"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Формування у молоді світоглядної компетентності на основі наукових 
уявлень про цілісність оточуючого світу та мотивації до активного 
пізнання світу упродовж життя є одним з провідних завдань сучасної 
освіти. Саме розв'язання цього завдання обумовлено розробку "STEM-
майданчик "Чарівні світи".  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86188  
 

Дата реєстрації авторського права  20.02.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дінжос Роман Володимирович, Манькусь Ірина Володимирівна, 
Недбаєвська Людмила Степанівна  
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Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "STEM-майданчик "Discovery"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Мета "STEM-майданчик "Discovery" - формування у його учасників 
інформаційно-цифрової грамотності на основі залучення до медіа-
технологій та стимулювання розвитку підприємницьких якостей.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86189  
 

Дата реєстрації авторського права  20.02.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дінжос Роман Володимирович, Малиновська Ольга Олександрівна, 
Манькусь Ірина Володимирівна  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "STEM-майданчик "Майстерня митців"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

STEM-майданчик забезпечить формування математичної та 
загальнокультурної грамотності його учасників відповідно до 
стратегічних напрямків модернізації сучасної системи освіти та 
Концепції Нової української школи.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86190  
 

Дата реєстрації авторського права  20.02.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Слюсаренко Андрій Вікторович, Кіщак Іван Теодорович, Ключник 
Альона Володимирівна, Огнієнко Альона Володимирівна  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчальний посібник "Управління персоналом: комунікаційний 
аспект"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Слюсаренко А. В. Управління персоналом: 
комунікаційний аспект : Навч. посібник / А. В. Слюсаренко, І. Т. Кіщак,  
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                                                           А. В. Ключник, А. В. Огнієнко. - Миколаїв : МНУ ім. В. О. Сухомлинсь-
кого, 2018. - 260 с. 

 

Анотація   

У навчальному посібнику висвітлюються теоретичні та прикладні 
аспекти управління персоналом крізь призму діалогічності, яка є 
необхідною складовою соціального процесу управління та розвитку 
біснесу у висококонкурентному суспільстві.   
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86191  
 

Дата реєстрації авторського права  20.02.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Живець Алла Миколаївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Херсонський політехнічний коледж Одеського національного 
політехнічного університету 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір "Методичні вказівки та завдання до 
самостійної роботи з дисципліни "Методологія та організація наукових 
досліджень в економіці"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Твір спрямований на формування у майбутніх студентів практичних 
навичок для організації та проведення наукових досліджень, методики 
пошуку релевантної інформації.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86192  
 

Дата реєстрації авторського права  20.02.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Живець Алла Миколаївна, Чебукіна Валентина Федорівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Херсонський політехнічний коледж Одеського національного 
політехнічного університету 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір "Методичні вказівки до семінарських 
занять з дисципліни "Методологія та організація наукових досліджень 
в економіці"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Твір спрямований на підготовку студента до самостійної діяльності як 
вченого-дослідника.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86193  
 

Дата реєстрації авторського права  21.02.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Казанська Ольга Юріївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Книга "ABC ANT'S ADVENTURES"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Книга розвиваюча.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86194  
 

Дата реєстрації авторського права  21.02.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гопкало Леся Анатоліївна, Кисель Дар'я Петрівна, Богач Тетяна 
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 "Знак для товарів і послуг "Unison Kієв"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86195  
 

Дата реєстрації авторського права  21.02.2019  
 
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 
"Гимнастика для Мимических Мышц Лица "Поэтажный Аплифтинг" 
("Facial Uplifting") от к. м. н. К. В. Цветковой" ("Facial Uplifting")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Зовнішній вигляд обличчя залежить від тонусу і стану м'язів. Якщо ці 
м'язи тренерувати, можна досягнути значних результатів у зовнішності  
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людини без хірургічних втручань і допомогти зберегти молодість і 
красу.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86196  
 

Дата реєстрації авторського права  21.02.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Костін Петро 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 практичного характеру "Положення 
Всеукраїнського фестивалю сучасного молодіжного кобзарського 
мистецтва "Кобзареві джерела"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Положення фестивалю, що проводиться з метою підтримки та 
розвитку української національної культури.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86197  
 

Дата реєстрації авторського права  21.02.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Поліщук Вікторія 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 "Реалити-шоу "Профессия мечты"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Тема вибору професії мрії актуальна для багатьох. Але частіше вона 
так і залишається "нездійсненною мрією".  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86198  
 

Дата реєстрації авторського права  21.02.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дієва Севін Афігівна  
 

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 "Концепція телевізійного реаліті-шоу 
"PHOTO BY ?" ("PHOTO BY ?")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Головна ціль шоу зробити з фатографа-початківця професіонала в 
області фотоіндустрії.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86199  
 

Дата реєстрації авторського права  21.02.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Парханов Генрі Романович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Національна поліція України 

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, ілюстрація  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір з ілюстраціями "Керівництво по 
користуванню фірмовим стилем"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Фірмовий стиль Національної поліції України є візуальною складовою 
її бренда. Будь-яка візуальна комунікація бренда повинна слідувати 
справжньому Керівництву по застосуванню фірмового стилю 
Національної поліції України.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86200  
 

Дата реєстрації авторського права  21.02.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бурова Тетяна Андріївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Наукова стаття "Проблемні питання екологічного аудиту в умовах 
економічної безпеки підприємства"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Тетяна Бурова. Проблемні питання екологічного 
аудиту в умовах економічної безпеки підприємства // Науковий вісник 
Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинсько-
го. -2018. - № 1 (10). - С. 104-108. 

 

Анотація   

У статті розроблені принципи, види екологічного аудиту, коло його 
користувачів, описані основні аудиторські процедури, методичні 
прийоми перевірки активів підприємств.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86201  
 

Дата реєстрації авторського права  21.02.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мікрюкова Людмила Василівна, Млінцова Олена Сергіївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Наукова стаття "Облік власного капіталу суб'єктів державного 
сектору в контексті змін чинного законодавства"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Людмила Мікрюкова, Олена Млінцова. Облік 
власного капіталу суб'єктів державного сектору в контексті змін 
чинного законодавства // Науковий вісник Миколаївського 
національного університету імені В. О. Сухомлинського. - 2018. - № 1 (10). - 
С. 128-132. 

 

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86202  
 

Дата реєстрації авторського права  21.02.2019  
 

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)  Навчально-методичний посібник "Матеріали до моніторингу якості 
знань із курсу "Мовленнєвий практикум із української мови, фізіологія 
та техніка мовлення"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Посібник містить матеріали до моніторингу якості знань із курсу 
"Мовленнєвий практикум із української мови, фізіологія та техніка 
мовлення".  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86203  
 

Дата реєстрації авторського права  21.02.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Садова Ганна Юріївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 



Авторське право і суміжні права. Офіційний бюлетень № 52, 2019 

 

877 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Стилистика русского языка. Учебно-методические 
рекомендации к дисциплине "Стилистика русского языка и 
лингвистический анализ художественного текста"    

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Садовая А. Ю. Стилистика русского языка : учебно-
методические рекомендации к дисциплине "Стилистика русского 
языка и лингвистический анализ художественного текста". - Николаев, 
2018. - 128 с.   

 

Анотація   

Відповідно до вимог кредитнотрансферної системи навчання, 
пропонуються теоретичні відомості по розділу "стилістика російської 
мови".  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86204  
 

Дата реєстрації авторського права  21.02.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Коч Наталя Володимирівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчальний посібник "Міжкультурна комунікація"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Коч Н. В. Міжкультурна комунікація: навчальний 
посібник для студентів вищих навчальних закладів ступенів 
"бакалавр" і "магістр". - Миколаїв: Вид-во "ЧП Румянцева А. В.", 
2017. - 200 с. 

 

Анотація   

У посібнику містяться матеріали до лекційного курсу.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86205  
 

Дата реєстрації авторського права  21.02.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бабій Юлія Борисівна, Каленюк Світлана Олександрівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Довідник "Роль емпоронімічних назв у створенні мовного обличчя м. 
Миколаєва"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Довідник містить детальну характеристику поняття емпоронім у 
сучасній лінгвістиці, його ідентифікаційних ознак, класифікаційних 
особливостей.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86206  
 

Дата реєстрації авторського права  21.02.2019  
 

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)  Навчальний методичний посібник "Семантика: теорія і практика"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Желязкова В. В. Семантика: теорія і практика : навч.-
метод. посіб. для студ. спец. 035 Філологія ("Прикладна лінгвістика") / 
В. В. Желязкова. - Миколаїв : СПД Румянцева, 2018. - 180 с. 

 

Анотація   

У посібнику представлено теоретичну інформацію з тем, що 
вивчаються в межах навчальної дісципліни "Загальна та прикладна 
семантика".  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86207  
 

Дата реєстрації авторського права  21.02.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Примост Валерій Юрійович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, створений для кіно  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Кіносценарій "Северин"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Щоб помститися за своїх батьків, замордованих за наказом королеви 
Анни Ягеллонки, Северин Наливайко (невизнаний син князя Дмитра 
Сангушка і княжни Гальшки Острозької) піднімає повстання проти 
Речі Посполитої.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86208  
 

Дата реєстрації авторського права  21.02.2019  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Андрійчук Віктор Станіславович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Книга "Трояндова олія"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Книга містить короткий нарис "Казкова ніч", повісті "Шахтарі та їхні 
дружини", "Трояндова олія", оповідання "День доступу", "Там, де 
сонцю ніщо не заважає", "Ніхто" та "Зіпсовані гени".  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86209  
 

Дата реєстрації авторського права  21.02.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Нагачевська Марина 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 "Fast and Furious Racing"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Віртуальна реалізація перегонів на автомобілях та можливість 
реєстрації для збереження результатів гри.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86210  
 

Дата реєстрації авторського права  21.02.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бєлоусова Лілія Валеріївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Книга "Сага о тебе. От рождения и до..."   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Книга про вашу дитину, історія її народження, етапи дорослішання, 
формування рис характеру, світогляду, її становлення як особистості.  
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Книга адресована батькам, які хочуть зберегти і передати своєму 
чадові історію його дитинства та юності - від перших кроків до 
усвідомлених зрілих рішень, від смішних незв'язних висловів до 
глибоких філософських думок, від дитячої боязкості до сміливих 
рішучих дій.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86211  
 

Дата реєстрації авторського права  21.02.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Семенченко 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)  Літературний письмовий твір наукового характеру "Аналіз існуючих 
підходів щодо оцінки втрат від ДТП"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У статті проаналізовані існуючі підходи щодо оцінки втрат від ДТП.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86212  
 

Дата реєстрації авторського права  21.02.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кузніченко Олександр Михайлович, Кузніченко Сергій 
Олександрович  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Наукова робота "Методичні рекомендації щодо способів відбудови на 
об'єктах економіки після воєнних дій управління ресурсами при 
виконанні відновлюваних робіт"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Дана методична розробка надасть допомогу в питаннях відновлення 
критично важливих об'єктів інфраструктури, що постраждали 
внаслідок конфлікту або були занедбані протягом тривалого часу, і 
надасть людям доступ до базових послуг, а також допоможе відновити 
місцеву економіку.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86213  
 

Дата реєстрації авторського права  21.02.2019  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бордан Євген 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 "Александр Варцаба"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86214  
 

Дата реєстрації авторського права  21.02.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Беренок Олександр Григорович, Машура Олександр 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 "Lightconverse Tools 2019"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Комп'ютерна програма для побудови сценічних конструкцій з 
алюмінієвих траверсних, подіумних елементів, з елементів будівельних 
"лісів" ("Scaffold"), а також планування розташування світлових 
приладів з присвоєнням DMX-адрес для керування ними. Дає 
можливості по створенню креслень сцени і списку елементів, які 
використані в проекті.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86215  
 

Дата реєстрації авторського права  21.02.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Брусіловська Влада Вадимівна, Кузнецов Валерій Леонідович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Креслення, що стосується архітектури  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Креслення "Пізнавально-ігровий, лікувально-реабілітаційний 
комплекс "CUBA BUBA" ("CUBA BUBA")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Твір є автономною конструкцією, що може використовуватись в 
приміщеннях і на відкритому повітрі, включаючи лікарні, центри  
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реабілітації для дітей із захворюваннями нервової системи, дитячі 
дошкільні заклади, школи, ігрові кімнати, коридори, холи, спортивні 
майданчики, парки, місця скупченості будинків, але не обмежуючись 
ними, для тренування та відпочинку дітей і дорослих незалежно від 
віку і стану здоров'я.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86216  
 

Дата реєстрації авторського права  21.02.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шастітко Валерій Аркадійович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Стаття "Физика Вселенной"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86217  
 

Дата реєстрації авторського права  21.02.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Латкіна Світлана Антонівна, Мєшкова-Кравченко Наталія Віталіївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науково-методичний твір "Аналітичні аспекти результативності 
діяльності підприємства. Аналітичні завдання"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86218  
 

Дата реєстрації авторського права  21.02.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мєшкова-Кравченко Наталія Віталіївна, Латкіна Світлана Антонівна  
 

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)  Науково-методичний твір "Аналітичні аспекти ресурсного потенціалу 
підприємства. Аналітичні завдання"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86219  
 

Дата реєстрації авторського права  21.02.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ханюков Олексій Олександрович, Васильєва Лариса Іванівна, Єгудіна 
Єлизавета Давидівна, Калашникова Оксана Сергіївна  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Наукова стаття "Сучасна тактика ведення пацієнтів з легеневою 
артеріальною гіпертензією, асоційованою із системними 
захворюваннями сполучної тканини"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У статті обґрунтовується необхідність ранньої і ретельної 
диференціальної діагностики, верифікації діагнозу із застосуванням 
інвазивних методів оцінки центральної гемодинаміки. 
  

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86220  
 

Дата реєстрації авторського права  21.02.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Головач Ірина Юріївна, Єгудіна Єлизавета Давидівна, Бевзенко 
Тетяна Борисівна  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Наукова стаття "Офтальмологические проявления системных 
васкулитов"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У статті описані найбільш характерні ознаки ураження оболонок очей, 
поширеність ураження і окремі очні симптоми при різних системних 
васкулітах.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86221  
 

Дата реєстрації авторського права  21.02.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шевченко Юрій 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)  Музика до опери "Кіт у чоботях"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Опера "Кіт у чоботях" створена композитором Юрієм Шевченко за 
мотивами казки французького письменника Шарля Перро. Лібрето до 
опери написав Микола Бровченко та Анатолій Солов'яненко.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86222  
 

Дата реєстрації авторського права  21.02.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дубініна Марина Вікторівна, Ксьонжик Ірина Володимирівна, 
Сирцева 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)  Наукова стаття "Forensic accounting: the essence and prospects of 
development in Ukraine"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Dubinina M., Ksonzhyk I., Syrtseva S. Forensic 
accounting: the essence and prospects of development in Ukraine / Baltic 
Journal of Economic Studiel. - Vol. 4, No. 1, 2018. - P. 131-138. 

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86223  
 

Дата реєстрації авторського права  21.02.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Куцевляк Сергій Валерійович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Мобільний портал пацієнта"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програмний продукт - мобільний додаток на платформі Android 
"Мобільний портал пацієнта" (МПП) - призначений для поліпшення 
роботи між пацієнтами та системою МІС шляхом реалізації основних 
функцій особистого кабінету пацієнта у мобільному додатку.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86224  
 

Дата реєстрації авторського права  21.02.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Теловата Марія Теодозіївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Наукова стаття "Виробничі запаси - мобільна важлива частина 
активів підприємства"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Теловата М. Т. Виробничі запаси - мобільна важлива 
частина активів підприємства / Бухгалтерський облік, аналіз та аудит: 
проблеми теорії, методології, організації. - 2012. - Випуск 2 (9). - С. 251-259. 

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86225  
 

Дата реєстрації авторського права  21.02.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дубініна Марина Вікторівна, Трум Олена Юріївна, Височанська 
Анастасія Валеріївна  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Наукові тези "Місце соціального обліку у обліковій системі"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86226  
 

Дата реєстрації авторського права  21.02.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дубініна Марина Вікторівна, Чебан Юлія Юріївна, Горбач Світлана 
Олексіївна, Дубінін Віктор Андрійович  
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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 "Improvement of organizational and documentary 
security of vacation"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Dubinina M., Cheban Y., Horbach S., Dubinin V. 
Improvement of organizational and documentary security of vacation / 
Technology audit and production reserves. – Vol. 1, No. 4 (39), 2018. - P. 44-51. 

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86227  
 

Дата реєстрації авторського права  21.02.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Теловата Марія Теодозіївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Наукова стаття "Професійна компетентність викладача вищого 
економічного навчального закладу як домінуюча умова ефективності 
підготовки майбутніх фахівців до управлінської діяльності"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Теловата М. Т. Професійна компетентність викладача 
вищого економічного навчального закладу як домінуюча умова 
ефективності підготовки майбутніх фахівців до управлінської 
діяльності / Бухгалтерський облік, аналіз та аудит: проблеми теорії, 
методології, організації. - 2016. - Випуск 2 (17). - С. 152-161. 

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86228  
 

Дата реєстрації авторського права  21.02.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Михайличенко Сергій Сергійович, Манукян Рузанна Рубенівна  
 

Повне ім'я 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 "Взорвалась тишина"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86229  
 

Дата реєстрації авторського права  21.02.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Погудіна Ольга Костянтинівна, Ченарані Алі Мохаммад  
 

Повне ім'я або повне 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 ризиків і невизначеностей при 
розробці складних технічних систем"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма являє собою систему оцінки впливу невизначеності на 
реалізацію проекту. У програмі подано три основні види 
невизначеності при оцінці окремих робіт: відсутність точного знання, 
недостовірність вихідної інформації і неповнота вихідної інформації. 
Програма дозволяє здійснювати вибір найліпших заходів для 
реагування на ризики на основі критерію невизначеності.  
  

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86230  
 

Дата реєстрації авторського права  21.02.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Куровська Наталія Олександрівна, Дорохова Людмила Миколаївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Стаття "Формування механізму управління дебіторською і 
кредиторською заборгованістю аграрних підприємств"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Куровська Н. О., Дорохова Л. М. Формування 
механізму управління дебіторською і кредиторською заборгованістю 
аграрних підприємств // Наукові горизонти. - 2018. - № 5 (68). - С. 36-43. 

 

Анотація   

У статті досліджується теоретико-методичні засади формування 
управлінських важелів, спрямованих на оптимізацію управління 
дебіторською і кредиторською заборгованістю аграрних підприємств.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86231  
 

Дата реєстрації авторського права  21.02.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Олішевська Анна Вікторівна, Петращук Світлана Анатоліївна, 
Трачук Віктор Антонович  
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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)  Опис "Ілюстрації до творів О. С. Пушкіна"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Ілюстрації виконані в стилі модерн. Кольорова гамма стилістично 
однакова. Переважають світлі, нюдові відтінки. Характерні ознаки 
даних ілюстрацій - це плавне перетікання ліній та стилізація 
зображення. Усі малюнки виконуються по принципу силуетного 
малюнка. Розмір ілюстрацій 1.5 до 1.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86232  
 

Дата реєстрації авторського права  21.02.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Яковлєв Анатолій Іванович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Наукова стаття "Развитие систем стимулирования работников и 
организаций по повышению качества и конкурентоспособности новых 
разработок"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Твір присвячено аналізу стимулюючих систем для створення продукції 
високої якості.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86233  
 

Дата реєстрації авторського права  21.02.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мовнуш-Голомовза Вікторія Іштванівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Опис з ілюстраціями "Трансформационная игра "Исцеление" ("Т-
игра "Исцеление")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Настільна трансформаційна гра - це гра для дослідження свого 
внутрішнього простору та світогляду і, як наслідок, розуміння та  
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увідомлення причин тих ситуацій чи проблем зі здоров'ям, що 
відбуваються у житті.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86234  
 

Дата реєстрації авторського права  21.02.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Спащенко Вікторія Михайлівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Книга "Як вирішувати проблеми, не обговорюючи їх. Рішення-
Орієнтований підхід для менеджерів і не тільки "   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Книга описує РО-підхід до вирішення проблем і перетворення розмови, 
де домінує проблема, у "дослідницький" процес розробки рішень для 
бажаних змін. Читач знайомиться з РО-підходом та його 
інструментарієм і практикує його у повсякденному житті. Це книга-
блокнот, яку не тільки читають, а й використовують для записів і 
коментарів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86235  
 

Дата реєстрації авторського права  21.02.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лукіянчук Валентин 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)  Науково-практичний літературний твір "Валеологічні засади 
оздоровчої, реабілітаційної та розвивальної системи "Вольова 
пластика" (Доповнена гетеропрактикою. Розділи 1, 2, 3)" 
("МАГІСТЕРСЬКА РОБОТА. ГЕТЕРОПРАКТИКА")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

На основі рабочих концепцій, автором розроблені методики:                        
1. Валеологічної постуральної саморегуляції. 2. Контактної 
комунікативної гетеропрактики, фасилітації раннього онтогенезу та 
реабілітації при органічних ураженнях нервової системи на основі 
механізмів постуральної регуляції організму.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86236  
 

Дата реєстрації авторського права  21.02.2019  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Олефіренко Євгеній Валерійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Настя"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86237  
 

Дата реєстрації авторського права  21.02.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Конджарян Роман Юрійович, Коваленко Андрій 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 "CoffeePOS"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Комп'ютерна програма - це система автоматизації та контролю 
кавового бізнесу. Даний сервіс допомагає вести складський облік, 
планувати закупівлю товарів та інгредієнтів, аналізувати продажі, 
контролювати співробітників, управляти мережею торгових точок на 
смартфоні, планшеті або ПК - в особистому кабінеті.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86238  
 

Дата реєстрації авторського права  21.02.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Макушинська Ганна Павлівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Світоглядні засади народної мудрості як основа 
стратегічної концепції державної незалежності і духовної єдності 
європейської України"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Здійснено аналіз істотних світоглядних деформацій, в першу чергу 
релігійно-історичних, а також таких як дезорієнтація, розмитість,  
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фальшивість змісту, релятивізм, помилковість інтерпретацій тощо. 
Виявлено світоглядні передумови здобуття державної незалежності з 
точки зору історичної ретроспективи. Здійснено порівняльно-
історичний розгляд світоглядних пріорітетів і протиріч польського і 
українського народів у контексті непростих взаємин за умов 
геополітичного сусідства і стратегічного партнерства.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86239  
 

Дата реєстрації авторського права  21.02.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Куровська Наталія Олександрівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Стаття "Формування капіталу в процесі забезпечення фінансової 
діяльності сільськогосподарських підприємств"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Вивчено сутність капіталу як економічної категорії, яка є 
фундаментальною основою створення та розвитку 
сільськогосподарського підприємства.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86240  
 

Дата реєстрації авторського права  21.02.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Арістов Валерій 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 "Способности ума: Вопросы, размышления, афоризмы, юмор, 
советы"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У книзі представлено креативне об'єднання інтелектуальної творчості 
в різних літературних формах у вигляді питань, роздумів, афоризмів, 
гумору і порад, що буде корисним читачеві-інтелектуалові.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86241  
 

Дата реєстрації авторського права  21.02.2019  
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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 без тексту  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Музичний твір без тексту "Слёзы (Demo)"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Цей твір може бути використаний як основа для пісні.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86242  
 

Дата реєстрації авторського права  21.02.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гніденко Юлія Сергіївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір науково-практичного характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний твір науково-практичного характеру 
"Предсоревновательная подготовка профессиональных пловцов. 
Техника плавания брассом"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Професійна програма тренувань з плавання спрямована на розвиток 
техніки брас.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86243  
 

Дата реєстрації авторського права  21.02.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Тюжин Володимир Геннадійович, Допірчук Наталя Вікторівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, креслення, складений твір, 
фотографічний твір, ілюстрація  

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка творів "Описание, чертежи и рисунки "Проекционная система 
экрана обратной проекции с проектором на регулируемой подставке и 
конструкции регулируемой подставки" ("Проекционная система 
экрана обратной проекции")  
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Збірка творів "Описание, чертежи и рисунки "Проекционная система 
экрана обратной проекции с проектором на регулируемой подставке и 
конструкции регулируемой подставки" створена та призначена для 
використання виробництва та експлуатації системи екрана зворотної 
проекції з проектором на регульованій підставці і конструкції 
регульованої підставки.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86244  
 

Дата реєстрації авторського права  21.02.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Колос Микола Володимирович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір образотворчого мистецтва "Інтерфейс мобільного додатку "На 
курорт"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Твір образотворчого мистецтва, який загалом являє собою сукупність 
зображень інтерфейсу мобільного додатку "На курорт".  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86245  
 

Дата реєстрації авторського права  21.02.2019  
 

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 "Новые будни"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86246  
 

Дата реєстрації авторського права  21.02.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Журавель Ірина Миколаївна  
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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)  Опис з ілюстраціями "Лила. Игра жизни" ("Лила")  
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86247  
 

Дата реєстрації авторського права  21.02.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дідковська Марія Олексіївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Опис проекту "Фестиваль "Відкрита музика міста"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Мета проекту "Фестиваль "Відкрита музика міста" - популяризація 
класичної музики в суспільстві і підтримка молодих українських 
музикантів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86248  
 

Дата реєстрації авторського права  21.02.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сагайдак-Нікітюк Ріта Василівна, Гаркуша Мар'яна Іванівна, 
Альохіна Наталія Вікторівна  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Науково-практичні рекомендації "Посадова 
інструкція організаційного психолога для фармацевтичного закладу"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Посадова інструкція організаційного психолога для 
фармацевтичного закладу: науково-практичні рекомендації /  

                                                           Р. В. Сагайдак-Нікітюк, М. І. Гаркуша, Н. В. Альохіна. - Х.: Вид-во 
НФаУ, 2018. - 14 с. 

 

 
Анотація   

Методичні рекомендації містять посадові інструкції працівників, які 
беруть участь у профвідборі фахівців фармації, проводять  
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психологічні тренінги з метою розвитку у фахівців професійно 
важливих соціально-психологічних характеристик.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86249  
 

Дата реєстрації авторського права  21.02.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сагайдак-Нікітюк Ріта Василівна, Гаркуша Мар'яна Іванівна, 
Альохіна Наталія Вікторівна  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Методичні рекомендації "Науково-методичне 
обґрунтування відбору соціально-психологічних характеристик 
фахівців фармації"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Науково-методичне обґрунтування відбору соціально-
психологічних характеристик фахівців фармації: методичні 
рекомендації / Р. В. Сагайдак-Нікітюк, М. І. Гаркуша, Н. В. Альохіна. - 
Х.: Вид-во НФаУ, 2018. - 24 с. 

 

 
Анотація   

Методичні рекомендації містять методологію дослідження системи 
професійно важливих соціально-психологічних характеристик фахівця 
фармації.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86250  
 

Дата реєстрації авторського права  21.02.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сагайдак-Нікітюк Ріта Василівна, Гаркуша Мар'яна Іванівна, 
Альохіна Наталія Вікторівна  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Методичні рекомендації "Методика інтегральної 
оцінки професійно важливих соціально-психологічних характеристик 
фахівця фармації"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Методика інтегральної оцінки професійно важливих 
соціально-психологічних характеристик фахівця фармації: методичні 
рекомендації /  Р. В. Сагайдак-Нікітюк, М. І. Гаркуша, Н. В. Альохіна. - 
Х.: Вид-во НФаУ, 2018. - 18 с. 

 
Анотація   

Методичні рекомендації містять соціально-психологічні 
характеристики фахівців фармації, професійно важливі соціальні та 
психологічні якості фахівця.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86251  
 

Дата реєстрації авторського права  21.02.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сагайдак-Нікітюк Ріта Василівна, Гаркуша Мар'яна Іванівна, 
Альохіна Наталія Вікторівна  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Методичні рекомендації "Методика розробки 
психограми фахівців фармації"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Методика розробки психограми фахівців фармації: 
методичні рекомендації / Р. В. Сагайдак-Нікітюк, М. І. Гаркуша,                
Н. В. Альохіна. - Х.: Вид-во НФаУ, 2018. - 14 с. 

 

Анотація   

Методичні рекомендації містять теоретичні засади психограми, її зміст, 
вимоги до розробки психограм фахівця фармації.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86252  
 

Дата реєстрації авторського права  21.02.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сагайдак-Нікітюк Ріта Василівна, Гаркуша Мар'яна Іванівна, 
Альохіна Наталія Вікторівна  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Методичні рекомендації "Методика проведення 
психодіагностичного тестування для оцінки рівнів розвитку 
професійно важливих соціально-психологічних характеристик фахівця 
фармації"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Методичні рекомендації містять підходи до відбору тестів для 
проведення психодіагностичного оцінювання фахівців фармації.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86253  
 

Дата реєстрації авторського права  21.02.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Вельма Володимир Іванович, Сагайдак-Нікітюк Ріта Василівна, 
Бабіченко Анатолій Костянтинович, Вельма Світлана Володимирівна  
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Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчальний посібник "Курсове та дипломне проектування. 
Автоматизація хіміко-технологічних процесів"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Автоматизація хіміко-технологічних процесів та 
Автоматизація та управління біотехнологічних виробництв: 
навчальний посібник з курсового проектування, розробки розділу 
дипломного проекту та розділу бакалаврської кваліфікаційної роботи / 
В. І. Вельма, Р. В. Сагайдак-Нікітюк, А. К. Бабіченко, С. В. Вельма. - Х. : 
Вид-во НФаУ, 2018. - 104 с. 

 

Анотація   

Навчальний посібник містить короткі відомості, методику та порядок 
виконання курсової роботи, розділу дипломного проекту та розділу 
бакалавратської кваліфікаційної роботи.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86254  
 

Дата реєстрації авторського права  21.02.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дмитренко Тетяна Леонідівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Методика оцінювання ризику використання векселів 
для легалізації кримінальних доходів"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Метод оцінювання ризику наявності та/або відсутності реквізитів 
векселя, вексельних застережень і написів з використанням 
коефіцієнта значущості компонент ризику векселя.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86255  
 

Дата реєстрації авторського права  21.02.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Леоновець Євгеній Євгенович  
 

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 повнометражного фільму "Роковая ошибка"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86256  
 

Дата реєстрації авторського права  21.02.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Заваріка Галина Михайлівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Картографічний твір, літературний письмовий твір наукового 
характеру, похідний твір  

 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Географічна карта "Туристична карта Луганської області"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Створення туристичної карти Луганської області є актуальним 
науковим доробком.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86257  
 

Дата реєстрації авторського права  21.02.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лущинська Юлія Вячеславівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Палаю"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Пісня "Палаю" - український сучасний хіт про відчуття дівчини, яка 
закохана.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86258  
 

Дата реєстрації авторського права  21.02.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Михайличенко Наталя Миколаївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, ілюстрація, 
складений твір  
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Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір з ілюстраціями "Презентація лекції "Financial strategy 
and logical-deductive models of indicators"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

В презентації розкриваються основні положення лекції на тему 
"Фінансова стратегія та логіко-дедуктивні моделі показників" 
(англійською мовою) та наводиться ілюстративний матеріал, що 
забезпечує легкість сприйняття навчального матеріалу студентами.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86259  
 

Дата реєстрації авторського права  21.02.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Михайличенко Наталя Миколаївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Презентація лекції "Адаптивне планування 
фінансово-господарської діяльності підприємства"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

В презентації розкриваються основні положення лекції на тему 
"Адаптивне планування фінансово-господарської діяльності 
підприємства".  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86260  
 

Дата реєстрації авторського права  21.02.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Зотова Валентина Георгіївна  
 
Повне ім'я або 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 твір "Методичні рекомендації до самостійного вивчення 
курсу "Актуальні проблеми української літератури"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Зотова В. Г. Методичні рекомендації до самостійного 
вивчення курсу "Актуальні проблеми української літератури" для 
студентів спеціальності 014.01 Середня освіта (Українська мова і 
література) Мелітополь, 2018. - 27 с. 

 
Анотація   

У методичних рекомендаціях викладено основні положення та 
структурні компоненти системи роботи над курсом "Актуальні 
проблеми української літератури".  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86261  
 

Дата реєстрації авторського права  21.02.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Зотова Валентина 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 "Художній бестіарій роману Євгена Положія "Риб'ячі 
діти"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: В. Зотова. Художній бестіарій роману Євгена Положія 
"Риб'ячі діти" // Південий архів. - 2017. - № LXVI. - С. 26-28. 

 

Анотація   

У статті аналізується роман Є. Положія "Риб'ячі діти".  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86262  
 

Дата реєстрації авторського права  21.02.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Зотова Валентина Георгіївна, Залогіна Галина 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 "Мала проза Н. Королевої та тлі давньоукраїнської 
літератури: типологічні сходження"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Зотова Валентина, Залогіна Галина Мала проза               
Н. Королевої та тлі давньоукраїнської літератури: типологічні 
сходження // Сучасні проблеми мовознавства. - 2018. - № 23. - С. 140-143. 

 

Анотація   

Автори аналізують типологічні сходження в бароковій прозі                        
Н. Королевої і творах давньої української літератури.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86263  
 

Дата реєстрації авторського права  21.02.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Зотова Валентина Георгіївна  
 

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 твір "Методичні рекомендації до самостійного вивчення 
курсу "Історія української літератури ХХ-ХХІ ст."   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Зотова В. Г. Методичні рекомендації до самостійного 
вивчення курсу "Історія української літератури ХХ-ХХІ ст." для 
студентів 6.020303 Філологія. Мова та література (англійська), 014.02 
Середня освіта. Мова і література (англійська), 014.02 Середня освіта 
(Мова і література (німецька) - Мелітополь, 2018. - 26 с. 

 

Анотація   

У методичних рекомендаціях викладено основні положення та 
структурні компоненти системи роботи над курсом "Історія 
української літератури ХХ-ХІ ст.".  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86264  
 

Дата реєстрації авторського права  21.02.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дзюбчук Роман Васильович, Гуменюк Ігор Володимирович, Козлов 
Максим Сергійович  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Інформаційна система тестування рівня 
теоретичних знань" (IS Test 1.0.0.0)  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Інформаційна система IS Test 1.0.0.0 призначена для проведення 
вхідного контролю або перевірки рівня теоретичних знань учасників 
освітнього процесу.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86265  
 

Дата реєстрації авторського права  21.02.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Харжевська Ольга Михайлівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір наукового характеру "Методика 
дослідження рівня соціально-психологічного клімату в студентській 
академічній групі"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Запропонована методика передбачає визначення рівня 
психоемоційного стану в студентському колективі, готовності до  
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партнерської співпраці, вміння знаходити компроміс та залагоджувати 
конфлікти.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86266  
 

Дата реєстрації авторського права  21.02.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Стахов Юрій Володимирович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Аудіовізуальний твір, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка відеофільмів "Онлайн курс "Финансовый прорыв фотографа"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86267  
 

Дата реєстрації авторського права  21.02.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шекун Олександр Вікторович, Вареники-Крученики Records 
(псевдонім), Anna Ahmatova (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 "Рок-романс, повествующий объ любви хорошенькой наивной 
гимназистки к храброму набожному гусару"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86268  
 

Дата реєстрації авторського права  21.02.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мельник Наталія Олексіївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, ілюстрація, 
складений твір  

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір з ілюстраціями "Histology, cytology and embryology. 
Atlas"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Nataliia Melnyk. Histology, cytology and embryology. 
Atlas. - K., 2015. Р. 1-100. 

 

Анотація   

Атлас створений автором з використанням власних мікрофотографій з 
використанням світлового мікроскопа.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86269  
 

Дата реєстрації авторського права  21.02.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мельник Наталія Олексіївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Підручник "Histology, cytology and embryology"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Nataliia Melnyk. HISTOLOGY, CYTOLOGY AND 
EMBRYOLOGY / K.: Book-plus, 2018. - 415 p. 

 

Анотація   

Підручник написаний відповідно до типової навчальної програми з 
дисципліни "Гістологія, цитологія, ембріологія" для студентів 
медичних і стоматологічних факультетів ВМНЗ України.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86270  
 

Дата реєстрації авторського права  21.02.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мельник Наталія Олексіївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Посібник "Histology, cytology and embryology. Short course"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Nataliia Melnyk. HISTOLOGY, CYTOLOGY AND 
EMBRYOLOGY (short course) / K.: Book-plus, 2018. - 312 p. 

 

Анотація   

Посібник "Histology, cytology and embryology. Short course" створений 
відповідно до типової навчальної програми з дисципліни "гістологія, 
цитологія, ембріологія" для студентів ВМНЗ України.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86271  
 

Дата реєстрації авторського права  21.02.2019  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Чайка Олександр Віталійович  
 

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 "Александр Чайка. Поэзия. Том I"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Збірка віршів "Александр Чайка. Поэзия. Том I" - збірник поезії на 
російською мовою.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86272  
 

Дата реєстрації авторського права  22.02.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Редзюк Анатолій Михайлович, Агеєв Володимир Борисович, 
Ковальчук Наталія Михайлівна, Леонов Микола Анатолійович, 
Новікова Алла Михайлівна, Новікова Олена Всеволодівна, Ященко 
Тетяна Михайлівна  

 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця Державне підприємство "Державний автотранспортний науково-
дослідний і проектний інститут" 

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір науково-практичного характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Книга "Довідник кваліфікаційних характеристик професій 
працівників Випуск 69 "Автомобільний транспорт"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Довідник містить кваліфікаційні характеристики професій керівників, 
професіоналів, фахівців, технічних службовців, робітників, а також 
працівників найпростіших професій, зайнятих у сфері надання послуг 
автомобільного транспорту.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86273  
 

Дата реєстрації авторського права  22.02.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Зданович Микола Сергійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Mr. Tomato"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Програма призначена для автоматизації процесу навчання та 
контролю знань персоналу ресторанів.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86274  
 

Дата реєстрації авторського права  22.02.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Перевозник Катерина Романівна, Фролов Володимир Костянтинович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Налагодження горизонтально-
розточувального верстата"    

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма створена для розрахунку величини компенсації лінійної 
деформації розточувальної оправки, що виникає під дією ваги оправки 
та сил інерції, при налагодженні горизонтально-розточувальних 
верстатів для оброблення глибоких отворів. 
  

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86275  
 

Дата реєстрації авторського права  22.02.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Притула Ірина Володимирівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір (поезія)  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Вірш "Собирая неокрепшие души"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86276  
 

Дата реєстрації авторського права  22.02.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Притула Ірина Володимирівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   
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Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір (поезія)  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Вірш "Она его достала больше всех"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86277  
 

Дата реєстрації авторського права  22.02.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Притула Ірина Володимирівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір (поезія)  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Вірш "На слова, що були колись"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86278  
 

Дата реєстрації авторського права  22.02.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Притула Ірина Володимирівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір (поезія)  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Вірш "Енергетичні вампіри повсюду"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86279  
 

Дата реєстрації авторського права  22.02.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Притула Ірина Володимирівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір (поезія)  
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Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Вірш "Невипадково, невипадково"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86280  
 

Дата реєстрації авторського права  22.02.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дядюн Катерина Володимирівна, Федіна Інна Володимирівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Херсонський політехнічний коледж Одеського національного 
політехнічного університету 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір учбово-практичного характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір "Методичні настанови (вказівки) щодо 
виконання лабораторних робіт з дисципліни "Інноваційні технології в 
машинобудуванні" для здобувачів освіти освітньо-кваліфікаційного 
рівня "молодший спеціаліст" спеціальності 133 "Галузеве 
машинобудування" спеціалізації "Комп'ютерні технології в 
машинобудуванні" галузі знань 13 "Механічна інженерія"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Методичні настанови допоможуть здобувачеві освіти поетапно 
виконати лабораторні роботи з дисципліни "Інноваційні технології в 
машинобудуванні".  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86281  
 

Дата реєстрації авторського права  22.02.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Куценко Олена Іванівна, Ротань Наталя Вікторівна, Яковенко Євген 
Олександрович  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Херсонський політехнічний коледж Одеського національного 
політехнічного університету 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір учбово-практичного характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір "Методичні настанови (вказівки) щодо 
підготовки навчального та виробничо-практичного видання до друку"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Твір є документом системи управління якістю коледжу. Він 
призначений для надання практичної допомоги педагогічним 
працівникам і всім, хто має потребу зайнятися видавничою діяльністю,  
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та орієнтований на ознайомлення із класифікацією видань, способами 
фіксації інформації та основними вимогами щодо створення 
навчальних та виробничо-практичних видань. 
  

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86282  
 

Дата реєстрації авторського права  22.02.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ротань Наталя Вікторівна, Комліченко Оксана Олександрівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Херсонський політехнічний коледж Одеського національного 
політехнічного університету 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір учбово-практичного характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчальний посібник "Бухгалтерський облік"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Посібник укладено відповідно до програми навчальної дисципліни та 
галузевих стандартів вищої освіти для студентів економічних 
спеціальностей.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86283  
 

Дата реєстрації авторського права  22.02.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Василенко Сергій Петрович, Череднюк Андрій Вячеславович  
 

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 "Група СТЕП - Made in Ukraine"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

"Я знов до тебе хочу", "Дівчина-Африка", "Бум-Бум все в нас є", 
"Базар", "Земле прийми", "У двох", "Жінка моя", "Мрія", "Що 
посієш (Смажений кабанчик)", "Не шукай мене", "Ти не пожалкуєш", 
"О Ріо-Ріо", "Шулалулалей", "Жнива", "Дівчина танцюй", "Шаман", 
"Медляк", "Ай лав ю", "Попурі", "Секс фортуна". 
  

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86284  
 

Дата реєстрації авторського права  22.02.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ямалова Світлана  
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Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Складений твір "Стежками Карпат. 80 маршрутів в українських 
Карпатах (упорядник)"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Український варіант путівника, що містить 80 маршрутів у Карпатах. 
Координати виміряні та зафіксовані особисто Олегом Ямаловим.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86285  
 

Дата реєстрації авторського права  22.02.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Надія Білостоцька (псевдонім)  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір (поезія), складений твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка віршів "С Любовью к жизни"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86286  
 

Дата реєстрації авторського права  22.02.2019  
 
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 пісні "З першого погляду"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86287  
 

Дата реєстрації авторського права  22.02.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Петрожицький Володимир Олександрович  
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Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір (поезія)  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Текст пісні "На разных концах планеты"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86288  
 

Дата реєстрації авторського права  22.02.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кудренко Дмитро Володимирович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Система автоматизації маркетингу для 
онлайн-бізнесу "eSputnik.com" (Комп'ютерна програма 
"eSputnik.com")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Комп'ютерна програма "eSputnik.com" - система, призначена для 
автоматизації маркетингу за допомогою розсилок маркетингових 
повідомлень такими каналами як Email, SMS, Viber, Mobile Push, Web 
Push.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86289  
 

Дата реєстрації авторського права  22.02.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Руденко Олена Віталіївна, Шубенко Єлизавета 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 "Методика обліку відходів гірничо-збагачувального 
виробництва"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Науковий твір "Методика обліку відходів гірничо-збагачувального 
виробництва".  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86290  
 

Дата реєстрації авторського права  22.02.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Станіславик Олена В'ячеславівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Управление проектами в системе операционного 
менеджмента"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: О. В. Станіславик. Управление проектами в системе 
операционного менеджмента // Економіка фінанси право. - 2016. -               
№ 11/5. - С. 31-36. 

 

Анотація   

В статті викладено бачення щодо управління проектами в 
операційному менеджменті.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86291  
 

Дата реєстрації авторського права  22.02.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Станіславик Олена В'ячеславівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Особенности принятия решений в операционном 
менеджменте"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: О. В. Станіславик. Особенности принятия решений в 
операционном менеджменте // Економіка фінанси право. - 2017. - № 3/1. - 
С. 50-55. 

 

Анотація   

В статті викладено авторське бачення особливостей прийняття рішень 
в операційному менеджменті.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86292  
 

Дата реєстрації авторського права  22.02.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Станіславик Олена В'ячеславівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   
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Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Особенности планирования в системе операционного 
менеджмента предприятия"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Станіславик О. В. Особенности планирования в 
системе операционного менеджмента предприятия // економіка фінанси 
право. - 2017. - № 2/2. - С. 62-67. 

 

Анотація   

В статті викладено авторське бачення особливостей планування в 
системі операційного менеджменту підприємства.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86293  
 

Дата реєстрації авторського права  22.02.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Станіславик Олена В'ячеславівна, Коваленко Олександр Михайлович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Моделі корпоративного контролю та управління 
українських компаній"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: О. В. Станіславик, О. М. Коваленко. Моделі 
корпоративного контролю та управління українських компаній // 
Економіка фінанси право. - 2018. - № 2. - С. 36-40. 

 

Анотація   

В статті викладено авторське бачення моделей корпоративного 
контролю та управління українських компаній.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86294  
 

Дата реєстрації авторського права  22.02.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Станіславик Олена В'ячеславівна, Коваленко Олександр Михайлович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Актуальні шляхи та фактори підвищення 
конкурентоспроможності вітчизняного підприємства"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Станіславик О. В., Коваленко О. М. Актуальні шляхи 
та фактори підвищення конкурентоспроможності вітчизняного 
підприємства //Економічний форум. - 2017. - № 2. - С. 223-231. 
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Анотація   

В статті викладено авторське бачення шляхів та факторів підвищення 
конкурентоспроможності вітчизняного підприємства.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86295  
 

Дата реєстрації авторського права  22.02.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кравченко Валерій Іванович, Жартовський 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)  Письмовий твір "Алгоритм програми альпинист"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Відповідно до вимог з оформлення програмної документації по ГОСТ 
34 описуються призначення і загальна характеристка алгоритму, 
масиви вхідної і вихідної інформації, математична модель, а також 
логіка формування результатів.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86296  
 

Дата реєстрації авторського права  22.02.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Чернік Світлана Дмитрівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Наукова стаття "Громадянські та політичні права і свободи сербів, 
хорватів, словенців за Видовданською конституцією 1921 р."   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Чернік С. Д. Громадянські та політичні права і 
свободи сербів, хорватів, словенців за Видовданською конституцією 
1921 р. // Електронне наукове видання "Порівняльно-аналітичне 
право". - 2018. - № 4. - С. 63-66. 

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86297  
 

Дата реєстрації авторського права  22.02.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Чернік Світлана Дмитрівна  
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Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Наукова стаття "Державотворчий процес у Сербії у другій половині 
XIX ст."   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Чернік С. Д. Державотворчий процес у Сербії у другій 
половині XIX ст. //Порівняльно-аналітичне право. - 2017. - № 2. - С. 26-28. 

 

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86298  
 

Дата реєстрації авторського права  22.02.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Момот Тетяна Валеріївна, Момот Дарина 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)  Наукова стаття "Оцінка рівня фінансово-економічної безпеки 
інвестиційних стратегій на ринку арт-індустрії"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У статті розроблено аналітико-прикладне забезпечення оцінки рівня 
фінансово-економічної безпеки інвестиційних стратегій на ринку арт-
індустрії, що базується на застосуванні багатокритеріального підходу 
до оцінки рівня фінансово-економічної безпеки інвестиційних стратегій 
на ринку арт-індустрії.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86299  
 

Дата реєстрації авторського права  22.02.2019  
 

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 "Двое"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86300  
 

Дата реєстрації авторського права  22.02.2019  
 

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 "Дом"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86301  
 

Дата реєстрації авторського права  22.02.2019  
 
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 "Кекс"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86302  
 

Дата реєстрації авторського права  22.02.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Паренек Простой (псевдонім)  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір (поезія)  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Вірш "Мне двадцать всего осталось до конца"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86303  
 

Дата реєстрації авторського права  22.02.2019  
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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 "Офисные крысы"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86304  
 

Дата реєстрації авторського права  22.02.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Паренек Простой (псевдонім)  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір (поезія)  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Вірш "Свобода"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86305  
 

Дата реєстрації авторського права  22.02.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Виходцева Анастасія Дмитрівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Без тебе без"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Пісня про кохання.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86306  
 

Дата реєстрації авторського права  22.02.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Рибальченко Ніна Павлівна  
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Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Наукова стаття "Адміністративний механізм державного регулювання 
туристичної галузі України"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У статті розглядаються особливості застосування адміністративного 
механізму державного регулювання туристичної галузі України.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86307  
 

Дата реєстрації авторського права  22.02.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Левада Ольга Михайлівна, Сажнєва Наталя Михайлівна, Сажнєв 
Михайло Леонідович  

 
Повне ім'я або 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 "Польова практика з топографії"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

У навчальному посібнику розроблена структура і наведений зміст 
польової практики з топографії.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86308  
 

Дата реєстрації авторського права  22.02.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Фалько Наталя Миколаївна, Гузь Наталія Василівна, Гузь Володимир 
Васильович, Шевченко Світлана Віталіївна  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Методичні рекомендації "Актуалізація адаптаційного потенціалу 
здобувачів вищої освіти як напрям діяльності куратора академічної 
групи сучасного ЗВО"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Представлено тематичне планування кураторських годин та 
діагностичний інструмент, що стануть в нагоді куратору.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86309  
 

Дата реєстрації авторського права  22.02.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Василенко Людмила Михайлівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Монографія "Гедоністичні засади вокальної підготовки майбутніх 
учителів музичного мистецтва: теорія та методика"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86310  
 

Дата реєстрації авторського права  22.02.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Птащенко Ліана Олександрівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчальний посібник "Стратегічне та інноваційне забезпечення 
розвитку системи економічної безпеки підприємства"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Стратегічне та інноваційне забезпечення розвитку 
системи економічної безпеки підприємства: [навчальний посібник] /  

                                                            Л. О. Птащенко. - К. : "Центр учбової літератури", 2018. - 320 с. 
 

Анотація   

Подані приклади тестових завдань, задачі, інтерактивні ситуаційні 
кейси.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86311  
 

Дата реєстрації авторського права  22.02.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мельничин Василь Григорович (Vasyl Melnychyn)  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Синопсис телевізійного розважального проекту про подорожі "Жизнь 
других"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86312  
 

Дата реєстрації авторського права  22.02.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ракітіна Наталія Юріївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, ілюстрація  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчальний посібник з ілюстраціями "Остров юмора и сатиры. 
Русские падежи. Island of humour and satire. Russian cases"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Книга містить матеріали для навчання прийменниково-відмінкової 
системи російської мови за програмою Першого сертифікаційного 
рівня (В1) та вище.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86313  
 

Дата реєстрації авторського права  22.02.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Харжевська Ольга Михайлівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір наукового характеру "Методика 
тестової перевірки рівня комунікабельності"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Запропонована методика передбачає визначення рівня 
комунікабельності для ефективного навчання, спілкування у колективі 
та особистісних особливостей тих, що навчаються.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86314  
 

Дата реєстрації авторського права  25.02.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Болдирєва Катерина Володимирівна (Kateryna Kaiser / Ange Farouche)  
 

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)  Роман "Heiress. The Beginning"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86315  
 

Дата реєстрації авторського права  25.02.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Жильйова Валерія Сергіївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір ужиткового мистецтва  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір ужиткового мистецтва "Комплект спідньої білизни "Marina" 
("Marina")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Комплект складається з верхньої та нижньої частин, оздоблений синім 
мереживом.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86316  
 

Дата реєстрації авторського права  25.02.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Жильйова Валерія Сергіївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір ужиткового мистецтва  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір ужиткового мистецтва "Комплект спідньої білизни "Katsumy" 
("Katsumy")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Комплект складається з верхньої та нижньої частин, верхня частина 
містить спеціальні мотузки.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86317  
 

Дата реєстрації авторського права  25.02.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Жильйова Валерія Сергіївна  
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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 "Комплект спідньої білизни "Vertigo" 
("Vertigo")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Комплект складається з верхньої та нижньої частин, оздоблений 
чорним мереживом.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86318  
 

Дата реєстрації авторського права  25.02.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Жильйова Валерія Сергіївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір ужиткового мистецтва  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір ужиткового мистецтва "Комплект спідньої білизни "Sicillia" 
("Sicillia")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Комплект складається з верхньої та нижньої частин, нижня частина 
комплекту складається з двох варіантів. Оздоблений зеленим 
мереживом.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86319  
 

Дата реєстрації авторського права  25.02.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Жильйова Валерія Сергіївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір ужиткового мистецтва  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір ужиткового мистецтва "Комплект спідньої білизни "Magnolia 
Pink Corsage" ("Magnolia Pink Corsage")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Комплект оздоблений мереживом.  
 

 



Авторське право і суміжні права. Офіційний бюлетень № 52, 2019 

 

922 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86320  
 

Дата реєстрації авторського права  25.02.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Жильйова Валерія Сергіївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір ужиткового мистецтва  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір ужиткового мистецтва "Комплект спідньої білизни "Unnamed 2.0 
Nude" ("Unnamed 2.0 Nude")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Комплект складається з верхньої та нижньої частин тілесного кольору.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86321  
 

Дата реєстрації авторського права  25.02.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Жильйова Валерія Сергіївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір ужиткового мистецтва  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір ужиткового мистецтва "Комплект спідньої білизни "Unnamed 2.0 
black" ("Unnamed 2.0 black")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Комплект складається з верхньої та нижньої частин тілесного кольору.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86322  
 

Дата реєстрації авторського права  25.02.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Єрошенко Андрій Євгенович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "Монгус Телеком" 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Платформа SecneTelecom FRP"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Комп'ютерна програма призначена для детектування об'єктів. 
Програмний продукт написаний мовою С++. Платформа 
"SecneTelecom FRP" використовується для аналізу та обробки 
зображень, отриманих з відеокамер, як в реальному часі, так і з 
архівного відео. При аналізі відеоплатформа виконує попередню 
обробку відео, перетворюючи його в цифровий код та зберігаючи 
тільки цифрові ідентифікатори з даного зображення, що дозволяє 
значно зменшити об'єм інформації, що зберігається, та час її аналізу.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86323  
 

Дата реєстрації авторського права  25.02.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Єрошенко Андрій Євгенович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "Монгус Телеком" 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Модуль платформи SecneTelecom FRP-MR"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма призначена для ідентифікації задетектованих об'єктів в 
маркетинговій направленості з вказанням певних характеристик 
об'єктів. Програмний продукт написаний мовою Ruba. Модуль 
платформи "SecneTelecom FRP-MR" використовується для 
ідентифікації задетектованих об'єктів з вказанням певних 
характеристик об'єктів з подальшою візуалізацією.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86324  
 

Дата реєстрації авторського права  25.02.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Єрошенко Андрій Євгенович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "Монгус Телеком" 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Модуль платформи SecneTelecom FRP-ACS"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма призначена для ідентифікації задетектованих об'єктів з 
подальшим визначенням часу. Програмний продукт написаний мовою 
Ruba. Модуль платформи SecneTelecom FRP-ACS використовується  
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для ідентифікації задетектованих об'єктів з подальшим визначенням 
часу та подальшою візуалізацією.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86325  
 

Дата реєстрації авторського права  25.02.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Єрошенко Андрій Євгенович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "Монгус Телеком" 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Модуль платформи SecneTelecom FRP-BL"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма призначена для ідентифікації задетектованих об'єктів. 
Програмний продукт написаний мовою Ruba. Модуль платформи 
SecneTelecom FRP-BL використовується для ідентифікації 
задетектованих об'єктів з подальшою візуалізацією та інформування 
оператора про настання події.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86326  
 

Дата реєстрації авторського права  25.02.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ляшенко В'ячеслав Іванович, Солдак Мирослава Олексіївна, 
Підоричева Ірина Юріївна, Харазішвілі Юрій Михайлович, Лях 
Олександр Віталійович, Саломатіна Лілія Миколаївна, Землянкін 
Анатолій Іванович, Прокопенко Роман Васильович, Вишневський 
Олександр Сергійович, Толмачова Ганна Федорівна, Петрова Ірина 
Павлівна, Лях Ірина Іванівна, Хазанова Наталія Миколаївна, 
Колєснікова Ганна Валеріївна, Кузнецова Ірина Андріївна, 
Васильченко Олена Ремівна  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Інститут економіки промисловості Національної академії наук 
України 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Звіт про науково-дослідну роботу "Модернізація 
економіки промислових регіонів України в умовах децентралізації 
управління"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Розроблено теоретичні положення та науково-практичні рекомендації 
щодо створення сприятливих умов для модернізації традиційних та 
формування нових галузей економіки промислових регіонів України в  
 



Авторське право і суміжні права. Офіційний бюлетень № 52, 2019 

 

925 

умовах розширення та розвитку різноманітних форм і методів 
децентралізації державного управління.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86327  
 

Дата реєстрації авторського права  25.02.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Брюховецька Наталія Юхимівна, Булєєв Іван Петрович, Богуцька 
Ольга Анатоліївна, Бриль Ірина Василівна, Коритько Тетяна Юріївна, 
Черних Олена Вікторівна, Чорна Олександра Анатоліївна, Піменова 
Юлія Іванівна, Брюховецький Ярослав Сергійович, Іваненко Лілія 
Вікторівна  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Інститут економіки промисловості Національної академії наук 
України 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Звіт про науково-дослідну роботу "Механізми 
забезпечення інвестиційної активності підприємств для виробництва 
продукції з високою доданою вартістю"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Розроблено цілісний комплекс теоретичних і науково-методичних 
положень, що визначають наукові засади механізмів інвестиційної 
активності підприємств для виробництва продукції з високою доданою 
вартістю.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86328  
 

Дата реєстрації авторського права  25.02.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кахута Ігор Вікторович, Струков Олексій Вікторович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Приватне акціонерне товариство "Центр комп'ютерних технологій 
"ІнфоПлюс" 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Система електронного документообігу 
АСКОД. Програмне забезпечення АСКОД АРМ Керівника" ("АСКОД 
АРМ Керівника")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Комп'ютерна програма входить до сімейства продуктів системи 
електронного документообігу АСКОД і призначена для автоматизації 
роботи керівника підприємств, установ та організацій. Програма надає 
можливість підписувати документи за допомогою кваліфікованого  
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електронного підпису, здійснювати розгляд документів, приймати 
рішення щодо їх виконання та здійснювати відповідний контроль.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86329  
 

Дата реєстрації авторського права  25.02.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дощечкіна Ірина Василівна, Лалазарова Наталія Олексіївна, 
Мощенок Василь Іванович  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця Харківський національний автомобільно-дорожній університет 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір науково-практичного характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір науково-практичного характеру "Учебник нового поколения по 
дисциплине "Электротехнические материалы"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Твір являє собою авторський мультимедійний підручник нового 
покоління, що представляє навчальний матеріал у вигляді презентацій 
з дисципліни "Електротехнічні матеріали" для загальної інженерної 
підтримки бакалаврів в галузі знань 14 "Електрична інженерія" за 
спеціальністю 141 "Електроенергетика, електротехніка та 
електромеханіка". В підручнику систематизовані відомості про 
хімічний склад, будову, фізико-механічні характеристики 
електротехнічних матеріалів, а також закономірності їх зміни під 
впливом зовнішніх факторів, що дозволяє визначити критерії вибору 
необхідного матеріалу для конкретного виробу.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86330  
 

Дата реєстрації авторського права  25.02.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Усенко Олена Володимирівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Харківський національний автомобільно-дорожній університет 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір науково-практичного характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір науково-практичного характеру "Конспект лекцій з дисципліни 
"Екологічна патологія та гігієна"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Фізичні, хімічні та біологічні фактори навколишнього середовища 
можуть мати негативні наслідки для здоров'я людини. Магістри 
спеціальності 101 "Екологія" повинні вміти використовувати знання 
про фактори навколишнього середовища, що можуть бути причиною 
розвитку патологічних процесів в організмі людини, та способи  
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попередження їх дії, приймати правильні рішення з проблемних 
завдань здоров'я людини та охорони навколишнього середовища.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86331  
 

Дата реєстрації авторського права  25.02.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Марчук Ольга Михайлівна, Сверстюк Андрій Степанович, Логін 
Тарас Ігорович, Бігуняк Тетяна Володимирівна, Шкільна Марія 
Іванівна  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця Державний вищий навчальний заклад "Тернопільський державний 
медичний університет ім. І. Я. Горбачевського" 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Полімеразно-ланцюгова реакція" ("ПЛР")  
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма складається з п'яти розділів і передбачає використання 
комп'ютера для ознайомлення студентів з будовою та принципом 
роботи ампліфікатора та методики полімерно-ланцюгової реакції. 
Призначена для студентів медичних навчальних закладів І-ІV рівнів 
акредитації.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86332  
 

Дата реєстрації авторського права  25.02.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бугаєвська Юлія Юріївна, Калюжний Валерій Вілінович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Наукова стаття "Проблема нормирования труда творческих 
работников"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Досліджено проблему нормування творчої праці, що є основою 
планування тривалості робіт, розрахунку чисельності творчих 
працівників, визначення їх заробітної плати, дані рекомендації щодо 
підвищення ефективності нормування праці творчих працівників.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86333  
 

Дата реєстрації авторського права  25.02.2019  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бугаєвська Юлія Юріївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Наукова стаття "Проблема определения правового статуса 
творческого работника согласно трудовому законодательству"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Досліджено проблему визначення правового статусу творчого 
працівника згідно з трудовим законодавством, запропонований підхід 
до визначення правового статусу творчого працівника з урахуванням 
теоретичних положень про інтелектуальну власність.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86334  
 

Дата реєстрації авторського права  25.02.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Панчерніков Володимир Рахмітович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір науково-технічного характеру, 
складений твір, ілюстрація  

 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір з ілюстраціями "Комплект 
презентаційних слайдів "Кролекомплекс ХХІ века-Эко с 
производительностью 150000000 голов или 300000 тонн мяса кроля в 
год со 100% нулевыми отходами "Zero Waste"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Комплект слайдів відображує авторську концепцію презентації 
креативного проекту, основу якого становить інноваційно-кластерне 
промислово-індустріальне позакліткове максимально оптимальне 
конвеєрно-поточне технокроликівництво.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86335  
 

Дата реєстрації авторського права  25.02.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Катаманова Джеміля Лемарівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Зображення логотипу "Гармония"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86336  
 

Дата реєстрації авторського права  25.02.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кравченко Сергій Іванович  
 

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)  Науково-практичний твір "Прикладная таксономия 
наднациональных инновационных систем в контексте модели 
"QUADRUPLE HELIX"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У науковій доповіді запропоновано науково-методичний підхід до 
формування таксономії наднаціональних інноваційних систем (ННІС) 
в контексті моделі  "QUADRUPLE HELIX". Проаналізовано стан 
національної інноваційної системи (НІС) України з урахуванням її 
приналежності до певного типу ННІС, а також можливі вектори 
розвитку: орієнтування на усередненого лідера у своєму типі ННІС та 
орієнтування на усередненого світового лідера.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86337  
 

Дата реєстрації авторського права  25.02.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Пристемський Олександр Станіславович, Сакун Аліна Жоржовна  
 

Повне ім'я або повне 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 страхування у забезпеченні фінансової безпеки розвитку 
сільського господарства"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У статті проаналізовано стан страхового ринку України, виявлено, що 
протягом досліджуваного періоду знижуються показники страхування 
сільськогосподарської продукції. Встановлено, що страхова система 
сільського господарства є регулятором процесів соціально-економічного 
розвитку в аграрному секторі. Складено систематизований перелік 
сільськогосподарських ризиків, що визначають специфіку галузі.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86338  
 

Дата реєстрації авторського права  25.02.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Козій Олександр Михайлович  
 

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 "Гистологический мониторинг стадий зрелости икры стерляди 
(Acipenser ruthenus) в индустриальных условиях содержания"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Дана розробка належить до методики викладання дисципліни 
"Гістологія, цитологія та ембріологія риб" і спрямована на отримання 
якісних результатів у навчальному процесі. Пропонуються матеріали 
гістологічних досліджень будови органів розмноження та статевих 
продуктів самиць стерляді в умовах замкненого водопостачання, що 
можуть бути використані для самопідготовки студентів зі спеціальності 
6.130200 - технологія виробництва продукції тваринництва.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86339  
 

Дата реєстрації авторського права  25.02.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сакун Аліна Жоржовна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Стаття "Удосконалення облікової практики збутових операцій"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Розкрито теоретичні та прикладні аспекти організації обліку збутових 
витрат та визначення фінансових результатів по завершенню 
збутового процесу. Встановлено, що особливого значення має 
структура облікової моделі, від якої залежить оцінка та аналіз 
ефективності збутових операцій.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86340  
 

Дата реєстрації авторського права  25.02.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сушкова Ольга (псевдонім)  
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Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Вничью"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86341  
 

Дата реєстрації авторського права  25.02.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сушкова Ольга (псевдонім)  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Сердце-пластик"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86342  
 

Дата реєстрації авторського права  25.02.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Вербенський Михайло Георгійович, Криволапчук Володимир 
Олексійович, Проценко Тарас Олександрович, Смерницький Дем'ян 
Вікторович, Федотова Ганна Валеріївна, Тригубенко Марина 
Володимирівна, Филь Світлана Петрівна  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Державний науково-дослідний інститут Міністерства внутрішніх 
справ України 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий довідник "Об'єкти права інтелектуальної власності 
Державного науково-дослідного інституту МВС України"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

В науковому довіднику розглянуто та систематизовано об'єкти права 
інтелектуальної власності Державного науково-дослідного інституту 
МВС України, на які отримано охоронні документи, зокрема: винаходи, 
корисні моделі, промислові зразки та літературні й художні твори.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86343  
 

Дата реєстрації авторського права  25.02.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бойченко Ольга Миколаївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Антигіпоксанти як засіб лікування генералізованого 
пародонтиту у хворих на ІХС"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Для зазначеної мети нами запропонований один із ефективних методів 
лікування ІХС та тканин пародонта за допомогою впливу на них 
антигіпоксидантів метаболічної дії. Показники отримані для 
населення, що проживало в зазначений час на території сучасної 
України.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86344  
 

Дата реєстрації авторського права  25.02.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Чернецький Євгеній Анатолійович (Євген Чернецький)  
 

Повне ім'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 "Емблема "Тисячоліття Білої Церкви"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Твір складається з поєднання елементів герба Білої Церкви (лук, 
стріли), що відображають давню історію міста, та силуету Китайського 
містка - однієї з пам'яток парку "Олександрія".  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86345  
 

Дата реєстрації авторського права  25.02.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Грицьків Іван Іванович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
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Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Привіт Біблія" ("Hello Bible)"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма створена для живого діалогу між людиною та Святим 
Письмом. Програма забезпечує різні варіанти спілкування - письмово 
чи голосом. Людина запитує в Біблії інформацію, яку хоче отримати, а 
Біблія надає різні варіанти відповіді.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86346  
 

Дата реєстрації авторського права  25.02.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Оляницька Любов Віталіївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір учбово-практичного характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  "Математика" підручник для 2 класу закладів загальної середньої 
освіти   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Підручник відповідає типовій освітній програмі з математики для 2 
класу, розробленій колективом авторів під керівництвом Р. Б. Шияна, і 
концепції нової української школи.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86347  
 

Дата реєстрації авторського права  25.02.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Богданець-Білоскаленко Наталія Іванівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір учбово-практичного характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  "Українська мова та читання" підручник для 2 класу закладів 
загальної середньої освіти (у 2-х частинах). Частина 2   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Підручник розроблено відповідно до вимог чинної програми з читання. 
До змісту підручника входять твори сучасних дитячих письменників, 
класиків, фольклорні тексти.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86348  
 

Дата реєстрації авторського права  25.02.2019  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Захарійчук Мар'яна Дмитрівна (псевдонім)  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір учбово-практичного характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  "Українська мова та читання" підручник для 2 класу закладів 
загальної середньої освіти (у 2-х частинах). Частина 1   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Підручник розроблений відповідно до Закону України "Про освіту"; 
Державного стандарту початкової освіти; Типової освітньої програми 
мовно-літературної галузі (програма колективу авторів під 
керівництвом О. Я. Савченко).  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86349  
 

Дата реєстрації авторського права  25.02.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Вдовенко Вікторія Віталіївна, Котелянець Наталка Валеріївна, Агєєва 
Олена Володимирівна  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір учбово-практичного характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  "Я досліджую світ" підручник для 2 класу закладів загальної середньої 
освіти (у 2-х частинах). Частина 2   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Підручник розроблено відповідно до чинної програми та Державного 
стандарту початкової освіти (2018 р.) за типовою освітньою програмою 
колективу авторів під керівництвом О. Я. Савченко.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86350  
 

Дата реєстрації авторського права  25.02.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Андрусенко Ірина Володимирівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір учбово-практичного характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  "Я досліджую світ" підручник для 2 класу закладів загальної середньої 
освіти (у 2-х частинах). Частина 1   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Підручник розроблено відповідно до чинної програми та Державного 
стандарту початкової освіти (2018 р.).  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86351  
 

Дата реєстрації авторського права  25.02.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Горбач Людмила Володимирівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір учбово-практичного характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  "Німецька мова" підручник для 2 класу закладів загальної середньої 
освіти (з аудіосупроводом)   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Підручник створений відповідно до чинної програми з іноземних мов 
для закладів загальної середньої освіти й базується на засадах 
концепції Нової української школи.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86352  
 

Дата реєстрації авторського права  25.02.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бєляєва Тетяна Юріївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір учбово-практичного характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  "Англійська мова" підручник для 2 класу закладів загальної середньої 
освіти (з аудіосупроводом)   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Підручник укладений відповідно до Державного стандарту початкової 
освіти та концепції Нової української школи.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86353  
 

Дата реєстрації авторського права  25.02.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сухоцький Анатолій Потапович, Івахненко Богдана Андріївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
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Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературно-письмовий твір з ілюстраціями "Вебратіум. Історія 
створення методології інноваційної пропорційно-модульної системи 
зображення людини"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

До збірки входять авторські розробки пропорційно-модульної системи, 
робота над якими тривала більше 36 років. Їх інноваційність полягає у 
можливості використання модульної решітки для безпомилкового 
відтворення фігури та голови людини за допомогою закономірностей 
цілого та деталей. Ця система розрахована та застосуванння її в роботі 
скульпторів, живописців, аніматорів та для навчання студентів цих та 
суміжних спеціальностей.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86354  
 

Дата реєстрації авторського права  25.02.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Звєрєв Олександр Сергійович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір без тексту  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка пісень "Paradox Reality"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86355  
 

Дата реєстрації авторського права  25.02.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ботвинюк Оксана Василівна, Удод Людмила Віталіївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Херсонський політехнічний коледж Одеського національного 
політехнічного університету 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір учбово-практичного характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчальне видання "Методичні вказівки щодо виконання 
самостійних робіт з дисципліни "Українська мова (за професійним 
спрямуванням)" для студентів спеціальності 5.05050302 "Технологія 
обробки матеріалів на верстатах і автоматичних лініях" спеціалізації 
"Комп'ютерні технології та системи автоматизованого проектування в 
машинобудуванні"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Методичні вказівки укладено з метою надати можливість студентам 
самостійно одержати знання з окремих питань дисципліни "Українська 
мова за професійним спрямуванням", тим самим поглибити набуті 
знання під час лекційних та практичних занять, а також перевірити 
засвоєне ними самостійно.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86356  
 

Дата реєстрації авторського права  25.02.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Соседко Сергій Юрійович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "EOS v2.0"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма призначена для створення та налаштування різноманітних 
інформаційних баз даних їх копіювання та керування ними. До складу 
програми входять наступні програми: набір конструкторів для 
налаштування об'єктів баз даних та їх інтерфейсних та друкованих 
форм, бізнес-процесів, правил заповнення інформаційних таблиць баз 
даних та звітів.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86357  
 

Дата реєстрації авторського права  25.02.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Білик Тетяна Олександрівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Стаття "Прогнозування в стратегічному фінансовому плануванні 
малих підприємств"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Білик Т. О. Прогнозування в стратегічному 
фінансовому плануванні малих підприємств // Формування ринкових 
відносин в Україні. - 2004. - Вип. 12 (43). - С. 109-112. 

 

Анотація   

У статті запропоновано математичну модель процесу фінансового 
прогнозування у вигляді різницевого рівняння та три етапи її 
побудови. Значимість проведеного дослідження полягає у розгляді  
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нових методичних підходів щодо фінансового планування на малих 
підприємствах.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86358  
 

Дата реєстрації авторського права  25.02.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Білик Тетяна Олександрівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Стаття "Мале підприємництво: розвиток та прибутковість"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Білик Т. О. Мале підприємництво : розвиток та 
прибутковість // Формування ринкових відносин в Україні. - 2007. - 
Вип. 10 (77). - С. 78-84. 

 
Анотація   

У статті розглянуто розвиток малого підприємництва у взаємозв'язку з 
його прибутковістю, роль керівників-засновників у її зростанні та 
напрямки підвищення її зростання.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86359  
 

Дата реєстрації авторського права  25.02.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Білик Тетяна Олександрівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Стаття "Прогнозування чистого прибутку малих підприємств: 
класифікація та методи"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Білик Т. О. Прогнозування чистого прибутку малих 
підприємств : класифікація та методи // Формування ринкових 
відносин в Україні. - 2009. - № 5 (96). - С. 142-146. 

 
Анотація   

У статті розглянута сутність економічного прогнозування та наведено 
класифікацію прогнозів чистого прибутку. Визначено методи 
прогнозування чистого прибутку.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86360  
 

Дата реєстрації авторського права  25.02.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Василенко Юрій 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 "Квантовая архитектура. Техники и методики"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Технологія створення оптимальної реальності, основана на синтезі 
стародавніх езотеричних знань, останніх досягнень квантової фізики і 
авторських розробок в області енергопрактик.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86361  
 

Дата реєстрації авторського права  25.02.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Надтока Олена Володимирівна, Надтока Денис Михайлович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Вибір та аналіз посадок  деталей машин за 
допомогою комп'ютерної програми PosKURT" ("PosKURT")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Програма призначена для розрахунку та вибору посадок деталей 
машин в навчальному процесі вивчення курсу дисциплін 
"Взаємозамінність. Стандартизація та метрологія" та "Деталі машин".  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86362  
 

Дата реєстрації авторського права  25.02.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Оксана Огнєва (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 "Мир, в котором я теперь живу"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Ця книга про нетипову попаданку і нетипове попаданство, яке полягає 
не стільки в тому, що героїня потрапила в інший світ, стільки в тому, 
що вона просто - Потрапила. А ще - вона про хлопця, який закохував в 
себе цілий світ. Точніше - про хлопців.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86363  
 

Дата реєстрації авторського права  25.02.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Жигалло Костянтин 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'ютерне моделювання апроксимації 
сингулярними інтегралами Пуассона класів Ліпшиця"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Програма дозволяє за заданим порядком малості коефіцієнта розкладу 
визначити точні константи для величин відхилення інтегралів 
Пуассона та бігармонійних інтегралів Пуассона від функцій з класу 
Ліпшиця, що називаються константами Колмогорова-Нікольського.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86364  
 

Дата реєстрації авторського права  25.02.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гаврилькевич В'ячеслав Костянтинович, Крук Станіслав Леонідович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір наукового характеру "Критерії, 
показники і методи дослідження ефективності практичного 
впровадження "Теоретичної моделі психологічного та педагогічного 
забезпечення особистісно-орієнтованої освіти на засадах гуманної 
педагогіки" в закладах загальної середньої освіти"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Твір містить вісім критеріїв, які відповідають основним компонентам 
зазначеної вище теоретичної моделі та відображають ступінь її 
практичної реалізації.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86365  
 

Дата реєстрації авторського права  25.02.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гаврилькевич В'ячеслав Костянтинович, Крук Станіслав Леонідович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   
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Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, ілюстрація  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Загальна схема теоретичної моделі психологічного і 
педагогічного забезпечення особистісно-орієнтованої освіти на засадах 
гуманної педагогіки"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Схема відображає загальну організацію процесу психологічного і педагогічного 
забезпечення особистісно-орієнтованої освіти на засадах гуманної педагогіки.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86366  
 

Дата реєстрації авторського права  25.02.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Фефілова Тетяна Володимирівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Методична розробка на тему "Лепбук"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Одним із ефективних шляхів оновленого змісту навчання є створення 
лепбуків. Завдяки даному засобу навчання знання учнів 
систематизуються, узагальнюються, досягається більш високий 
інтелектуальний розвиток дітей. Завдяки створенню лепбуків учні 
мають змогу узагальнювати матеріал нетрадиційно, цікаво, творчо.  
   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86367  
 

Дата реєстрації авторського права  25.02.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Фефілова Тетяна Володимирівна, Саєнко 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)  Науковий твір "Методичні рекомендації на тему "Досліджуємо медіа"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

В нових Типових освітніх програмах з української мови є змістована 
лінія "Досліджуємо медіа". У розробці висвітлюються питання різних 
видів текстів і де їх можна знайти.   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86368  
 

Дата реєстрації авторського права  25.02.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Фефілова Тетяна Володимирівна, Саєнко 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)  Науковий твір "Методична розробка на тему "Ранкові зустрічі"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Методична розробка містить методичний матеріал для підготовки і 
проведення ранкових зустрічей в початкових класах.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86369  
 

Дата реєстрації авторського права  25.02.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Фефілова Тетяна Володимирівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Методична розробка на тему "Фізкультхвилинки та 
руханки в початковій школі"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Проведення руханок і фізкультхвилинок - ефективний спосіб 
підтримання працездатності учнів. Розробка містить віршовані 
фізкультхвилинки, ілюстрації руханок, посилання на інтернет-ресурси 
зі зразками музичних фізкультхвилинок.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86370  
 

Дата реєстрації авторського права  25.02.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Фефілова Тетяна Володимирівна, Календрузь Тетяна 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 "Математичний світ українського народознавства"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Дана розробка містить народні прислів'я, приказки, загадки, 
скоромовки, ребуси, казки, які можна використовувати на уроках 
математики.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86371  
 

Дата реєстрації авторського права  25.02.2019  
 

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 "Остеопатія. Коротко про головне"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Описана система знань про остеопатію, основна мета методу та 
особливості прийому остеопата; вказані основні переваги методу 
остеопатії серед інших тілесних практик.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86372  
 

Дата реєстрації авторського права  25.02.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Весніна Світлана Володимирівна, 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 наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір "Почему важны и нужны АРТзанятия?"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Твір для тих, хто хоче швидко розвиватися, легко навчатися, 
виставляти правильно цілі і досягати їх. Жити продвинуто можна 
тільки знаючи себе.   
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86373  
 

Дата реєстрації авторського права  25.02.2019  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Весніна Світлана Володимирівна, 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 публіцистичного характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір "Імідж-анкета"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Імідж-анкета призначена для розкриття психологічних і фізичних 
можливостей клієнта, його подальшого вдосконалення і створення 
нового образу, досягнення гармонії, реальних результатів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86374  
 

Дата реєстрації авторського права  25.02.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Весніна Світлана Володимирівна, 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 публіцистичного характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір "Анкета клієнта курсу Ораторської 
майстерності"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Анкета для клієнтів, які проходять навчання за курсом "Ораторська 
майстерність". Анкета дає можливість визначити початкові 
можливості для навчання і прагнення до розвитку, отримання нових 
знань.   
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86375  
 

Дата реєстрації авторського права  25.02.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Рябоконь Микола 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)  Кіносценарій "НІКОЛА ТЕСЛЯ"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   

Жартівливо-музична комедія про життя та пригоди дивакуватого 
українця Миколи Теслі, який має сербське походження і який 
захоплюється винаходами видатного фізика Ніколи Тесла.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86376  
 

Дата реєстрації авторського права  25.02.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Рябоконь Микола Миколайович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір (дитяча література), складений твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка дитячих віршів "100 талантів"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Збірка  жартівливо-повчальних віршів призначена для дітей старшого 
дошкільного, молодшого шкільного віку, а також буде цікавою для 
їхніх батьків. Автор намагається прищепити маленьким українцям 
любов до батьків та друзів, до рідної природи і мови та ін.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86377  
 

Дата реєстрації авторського права  25.02.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Коцар Олег Вікторович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Організація інформаційної взаємодії 
електроенергетичних компаній та споживачів під час керування 
попитом в рамках концепції Smart Grid"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Розглянуто сучасні програми керування попитом. Доведено, що в 
умовах лібералізації ринків електричної енергії та масового 
застосування розосередженої генерації найбільш ефективним є 
комбінування економічних методів прямого управління 
навантаженням, а головним інструментом комунікацій гравців ринку 
та формування інформаційного забезпечення завдань керування 
попитом є АСКОЕ.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86378  
 

Дата реєстрації авторського права  25.02.2019  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Донцова Таїса Миколаївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, фотографічний твір, складений твір, 
твір образотворчого мистецтва  

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка творів "Рисунки, фотографии и описание дизайна и механизмов 
ювелирных изделий"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Збірка творів "Рисунки, фотографии и описание дизайна и механизмов 
ювелирных изделий" містить варіанти зображень двох кілець з 
механізмами обертань (руху) деталей кілець: кільце "стріла", кільце 
"смайлик". Літературна частина збірки творів містить опис механізму, 
де зазначено, що одна частина (деталь) ювелірного виробу закріплена 
щодо іншої частини (деталі) цього ж ювелірного виробу з можливістю 
вільного обертання на 360 градусів як в одну, так і в іншу сторону.   
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86379  
 

Дата реєстрації авторського права  25.02.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гончаренко Олексій Геннадійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, створений для телебачення  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір створений для телебачення 
"КОНЦЕПЦІЯ І СЦЕНАРІЙ ТЕЛЕВІЗІЙНОГО РЕАЛІТІ-ШОУ 
"СУПЕРЖІНКА"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

В творі викладено сценарій та основну концепцію реаліті-шоу, на 
підставі якого можливо створювати аудіовізуальні твори для 
телебачення, а також для трансляції на сайті www.blix.pro, youtube- 
каналі, в соціальних мережах. Твір "СУПЕРЖІНКА" є розважальним 
реаліті-шоу з елементами комедії, мелодрами, де впевнені в собі жінки  
змагаються між собою. Мета реаліті-шоу: показати і розкрити роль 
жінки в сучасній сім'ї.    
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86380  
 

Дата реєстрації авторського права  25.02.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Косенко Віктор Васильович, Невлюдов Ігор Шакирович, Невлюдова 
Вікторія Валеріївна  
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Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Програма визначення відмов"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Програма проводить аналіз діагностичної інформації, визначає код та 
вид відмов.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86381  
 

Дата реєстрації авторського права  25.02.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Косенко Віктор Васильович, Невлюдов Ігор Шакирович, Невлюдова 
Вікторія 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 "Програма формування тестових 
послідовностей"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма призначена для побудови оптимальних тестових 
послідовностей на базі діагностичної моделі.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86382  
 

Дата реєстрації авторського права  25.02.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лебідь Ольга Миколаївна, Камінська Марина Олександрівна, 
Мринський Іван Миколайович  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчальний посібник "Англо-український словник-посібник для 
агрономічних спеціальностей"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Лебідь О. М. Англо-український словник-посібник 
для агрономічних спеціальностей / О. М. Лебідь, М. О. Камінська,             
І. М. Мринський; за ред. : І. М. Мринського. - Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 
2018. - 88 с. 
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Анотація   

Англо-український словник-посібник призначений для студентів 
агрономічних спеціальностей; сприяння підвищення рівня володіння 
англійською мовою і, водночас, ознайомлення їх з різними аспектами 
майбутньої спеціальності.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86383  
 

Дата реєстрації авторського права  25.02.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Хоміна Вероніка Ярославівна, Строяновський Василь Станіславович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, фотографічний 
твір  

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Монографія "Агробіологічні особливості та технології вирощування 
лікарських і ефіроолійних культур"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У монографії викладено теоретичні, наукові, технологічні, 
організаційно-економічні й екологічні основи вирощування окремих 
лікарських і ефіроолійних культур. Для фахівців аграрного сектора 
України зі спеціалізацією в рослинництві, викладачів вишів, 
аспірантів і студентів.   
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86384  
 

Дата реєстрації авторського права  25.02.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Борисенко Андрій Юрійович, Зайцева Тетяна Олексіївна, Кононенко 
Ганна Андріївна, Тараненко Андрій Олександрович, Клюшник Юрій 
Олексійович  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір науково-технічного характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчальний посібник "Методы исследования структуры и свойств 
металлов"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Містить короткі теоретичні положення за основними розділами 
дисципліни "Методи дослідження структури та властивостей металів", 
питання для самоконтролю та виконання індивідуальних завдань.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86385  
 

Дата реєстрації авторського права  25.02.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Борисенко Андрій Юрійович, Зайцева Тетяна Олексіївна, Кононенко 
Ганна Андріївна, Тараненко Андрій Олександрович, Клюшник Юрій 
Олексійович  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір науково-технічного характеру, похідний 
твір  

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчальний посібник "Методи дослідження структури та 
властивостей металів"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Містить короткі теоретичні положення за основними розділами 
дисципліни "Методи дослідження структури та властивостей металів", 
питання для самоконтролю та виконання індивідуальних завдань. 
  

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86386  
 

Дата реєстрації авторського права  25.02.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ярецька Наталія 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 "Визначення напружено-деформованого стану 
при контактній взаємодії попередньо напруженого кільцевого штампа 
та півпростору з початковими напруженнями (випадок нерівних 
коренів) (NK_PKSHSIS)" ("NK_PKSHSIS")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма призначена для чисельного обрахунку та графічного 
представлення компонентів напружено-деформованого стану 
контактної взаємодії попередньо напруженого кільцевого штампа та 
півпростору з початковими напруженнями у випадку нерівних коренів 
визначального рівняння у межах лінеаризованої теорії пружності та без 
врахування сил тертя.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86387  
 

Дата реєстрації авторського права  25.02.2019  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Воляр Степан Петрович, Кухній Леся Степанівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Доктрини відновлення України"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Пропонуються доктрини європеїзації місцевого самоврядування на 
прикладі створення територіальної громади міста Івано-Франківська 
та доктрини  європеїзації державного управління, шляхом 
впровадження запропонованого "Народного кодексу влади в Україні", 
який містить статті про здійснення владного законодавства, умови 
проведення виборів і референдумів, вчинення правосуддя, 
територіальний устрій, умови утримання владних структур.    
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86388  
 

Дата реєстрації авторського права  25.02.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кот Стах Петрович, Бондар Алла Олександрівна, Стародубець 
Олексій Олександрович, Коцюбенко Ганна Анатоліївна  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературно-письмовий твір науково-методичного характеру 
"САНІТАРНО-ГІГІЄНІЧНА ОЦІНКА УТРИМАННЯ ПІДСИСНИХ 
СВИНОМАТОК"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Літературно-письмовий твір науково-методичного характеру містить 
санітарно-гігієнічну оцінку утримання підсисних свиноматок в умовах 
ФОП "Сагун Віталій Валерійович" Новоодеського району 
Миколаївської області. Дана робота призначена для широкого кола 
фахівців, наукових працівників та здобувачів вищої освіти.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86389  
 

Дата реєстрації авторського права  25.02.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бурчак Станіслав Олександрович, Заїка Оксана Володимирівна, 
Кугай Наталія Василівна, Конопля Вікторія Олександрівна  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   
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Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчально-методичний посібник "Практикум з методики навчання 
математики в основній школі"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Бурчак С. О. Практикум з методики навчання 
математики в основній школі : навчально-методичний посібник /            
С. О. Бурчак, О. В. Заїка, Н. В. Кугай, В. О. Конопля. - Суми : 
Видавничий дім "Ельдорадо", 2018. - 272 с. 

 

Анотація   

У посібнику представлено плани практичних занять з навчальної дисципліни 
"Методика навчання математики", подано перелік питань для обговорення, 
завдання для самостійної роботи студентів, короткі теоретичні відомості 
для самопідготовки майбутніх учителів математики. Призначений для 
студентів, викладачів методики навчання математики, учителів математики.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86390  
 

Дата реєстрації авторського права  25.02.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ганчук Максим Миколайович, Щербина Валентина Вікторівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Сопряженность агроландшафтов по эколого-
агрохимическим показателям и перспективы выращивания пшеницы 
озимой в пределах Восточного Подолья"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86391  
 

Дата реєстрації авторського права  25.02.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кузьменко 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)  Стаття "Directions of increase of competitiveness of the enterprise"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Oksana Kuzmenko. Directions of increase of 
competitiveness of the enterprise / International Journal of Innovative 
Technologies in Economy. - 2018. - 6 (18). - Vol. 2, No. 54-58.  

 

Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86392  
 

Дата реєстрації авторського права  26.02.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Федчишина Віоллета Віталіївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Спеціальні економічні знання у правових системах 
Європи, Автралії та США"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Федчишина В. В. Спеціальні економічні знання у 
правових системах Європи, Автралії та США // Журнал Науковий 
огляд. - 2018. - № 3 (46). 

 

Анотація   

Обґрунтовано стан та основні можливості використання спеціальних 
економічних знань і залучення судового експерта у правових системах 
Європи, Автралії і США. В Європейській мережі судово-експертних 
установ дослідження проблематики економічних правопорушень 
відсутні.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86393  
 

Дата реєстрації авторського права  26.02.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Федчишина Віоллета Віталіївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Специальные экономические знания: 
организационно-правовые аспекты и практика судопроизводства 
Польши"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86394  
 

Дата реєстрації авторського права  26.02.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Федчишина Віоллета Віталіївна  
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Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Щодо окремих аспектів податкової експертизи"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Федчишина В. В. Щодо окремих аспектів податкової 
експертизи // Фінансове право. - 2016. - № 1 (35). 

 

 

Анотація   

В статті розглянуто пізнавальну функцію судової експертизи в 
розслідуванні розуміння судово-економічної експертизи, її видів, 
необхідність у виділенні податкової експертизи, встановлено предмет і 
об'єкти її дослідження, підстави залучення експерта та її типові 
завдання.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86395  
 

Дата реєстрації авторського права  26.02.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Федчишина Віоллета Віталіївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Науково-методичне забезпечення спеціальних 
економічних знань при розслідуванні і судовому розгляді економічних 
злочинів у 20-40-і роки ХХ століття"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Федчишина В. В. Науково-методичне забезпечення 
спеціальних економічних знань при розслідуванні і судовому розгляді 
економічних злочинів у 20-40-і роки ХХ століття // Науковий вісник 
Міжнародного гуманітарного університету : Юриспруденція. - 2018. - 
№ 32. 

 
Анотація   

Розкрито особливості теоретико-практичних засад зародження 
української науково-методичної думки щодо спеціальних економічних 
знань на початку ХХ століття. Вивчення та популяризація української 
теоретичної спадщини про судово-економічну експертизу 20-30-х років 
є важливим чинником для ефективного розвитку галузевої науки та 
експертної економічної практики.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86396  
 

Дата реєстрації авторського права  26.02.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Федчишина Віоллета Віталіївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   
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Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Наукова стаття "Правове регулювання використання спеціальних 
економічних знань у судочинстві України"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Федчишина В. В. Правове регулювання використання 
спеціальних економічних знань у судочинстві України // Науковий 
вісник Ужгородського національного університету : Право. - 2018. -           
№ 2 (50). 

 

Анотація   

Стаття присвячена актуальним питанням нормативно-правового 
регламентування використання спеціальних економічних знань у 
процесі розслідування економічних правопорушень. При призначенні 
судово-економічної експертизи важливим аспектом є вибір експертної 
установи, в яку призначається її проведення.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86397  
 

Дата реєстрації авторського права  26.02.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Нестеренко Олег Анатолійович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка зображень "Персонажі до мультиплікаційних фільмів "Lion 
Family" для медіа-ресурсу VexTrex - Батько Лев (Daddy Lion), Мати 
Левиця (Mother Lion), Брат Левеня (Brother Lion), Сестра Левеня 
(Sister Lion), Маля (Baby Lion)"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86398  
 

Дата реєстрації авторського права  26.02.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Нестеренко Олег 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 "Персонажі до мультиплікаційних 
фільмів "Mouse Family" для медіа-ресурсу Fox Family Kids - Батько 
Миша (Daddy Mouse), Мати Мишка (Mother Mouse), Брат Мишеня 
(Brother  Mouse), Сестра Мишка (Sister Mouse), Маля (Baby Mouse)"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86399  
 

Дата реєстрації авторського права  26.02.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Нестеренко Олег Анатолійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва, складений твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка зображень "Персонажі, фони, предмети до мультиплікаційних 
фільмів "Fox Family" , "Lion Family" для медіа-каналу VexTrex"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86400  
 

Дата реєстрації авторського права  26.02.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Нестеренко Олег Анатолійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, складений твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка літературних творів "Сценарії до мультиплікаційних фільмів 
"Lion Family", "Fox Family" для медіа-ресурсу VexTrex"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86401  
 

Дата реєстрації авторського права  26.02.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Калужинська Юлія Володимирівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Стаття "Функціонально-стилістичні вияви оказіоналізмів у мові 
української газетної періодики"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

У статті проаналізовані оказіоналізми в мові української газетної 
періодики, визначено їхню роль у створенні оцінки та емоційності в 
газетних текстах, з'ясовано їх вплив на формування оцінних суджень у 
читача.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86402  
 

Дата реєстрації авторського права  26.02.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Калужинська Юлія Володимирівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Стаття "Актуалізація лексики з негативною оцінкою на позначення 
суспільно-політичних процесів"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

У статті на основі аналізу газетної періодики, розглянуто вживання 
лексики з негативною оцінкою для надання характеристики суспільно-
політичним процесам, діячам та станам, що мають місце на сучасному 
етапі. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86403  
 

Дата реєстрації авторського права  26.02.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Калужинська Юлія Володимирівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Стаття "Відоніми як один із засобів надання газетним текстам 
негативної оцінки"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У статті розглянуто використання в мові української сучасної 
періодики відонімних слів, вжитих для надання текстам експресивно-
емоційного забарвлення, котрі часто мають негативне маркування. 
Найбільшу групу відонімів становлять похідні одиниці від 
антропонімів, зокрема від прізвищ.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86404  
 

Дата реєстрації авторського права  26.02.2019  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Калужинська Юлія Володимирівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Стаття "Розширення сфери застосування лексем із переносним 
значенням для номінування негативних дій і процесів (на матеріалі 
мови української періодики)   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

У статті проаналізовано лексеми з переносним значенням для 
номінування негативних дій і процесів на матеріалі мови української 
сучасної періодики. З'ясовано, що в мові сучасних друкованих засобів 
масової комунікації лексеми з переносним негативним значенням 
надають мас-медійним текстам емоційно-експресивного забарвлення. 
Такі слова переважають у текстах на суспільно-політичну, економічну  
та військову тематику.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86405  
 

Дата реєстрації авторського права  26.02.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Калужинська Юлія Володимирівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Дисертація "Лексико-словотвірна вербанізація негативної оцінки в 
мові української газетної періодики початку ХХІ сторіччя"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

У роботі досліджено функціонування негативнооцінної лексики в мові 
української газетної періодики початку ХХІ ст., установлено основні 
засоби створення негативного забарвлення в журналістських текстах, 
диференційовано таку лексику за походженням, сферою використання 
та за емоційно-експресивним впливом на читача.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86406  
 

Дата реєстрації авторського права  26.02.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кучменко Світлана Миколаївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
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Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Наукова стаття "Группы с широким множеством обобщенно 
нормальных подгрупп"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Кучменко С. М. Группы с широким множеством обощенно 
нормальных подгрупп // Вісник Дніпропетровського університету. - 
2003. - Вип. 8. - С. 44-53. 

 
Анотація   

У роботі розглядаються групи, у яких усі підгрупи, що не є наближено 
нормальними, мінімаксні. Підгрупа називається наближено 
нормальною, якщо вона має скінченний індекс у своєму нормальному 
замкненні. В даній роботі вивчаються групи, у яких сімейство [non-nn 
(G) складається з мінімаксних підгруп.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86407  
 

Дата реєстрації авторського права  26.02.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кучменко Світлана Миколаївна, Семко Микола Миколайович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Наукова стаття "Групи з великими системами майже нормальних 
підгруп"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Семко М. М., Кучменко С. М. Групи з великими системами майже 
нормальних підгруп // Науково-теоретичний журнал Президії 
Національної академії наук України : Доповіді Національної академії 
наук України. - Серія "Математика". - 2004. - Вип. 10. - С. 33-39. 

 

 
Анотація   

Робота присвячена дослідженню груп з обмеженнями для підгруп. 
Доведено теореми, в яких групи з більш широкою множинною [non-an 
(G), a саме розглядаються групи, у яких множинна [non-an (G) 
складається з груп того чи іншого рангу. Також важливі комбінаторні 
характеристики групи - різноманітні ранги, які розширюють на групи 
поняття вимірності.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86408  
 

Дата реєстрації авторського права  26.02.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кучменко Світлана Миколаївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Наукова стаття "Группы с приближенно нормальными подгруппами 
бесконечного ранга"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів  Кучменко С. Н. Группы с приближенно нормальными подгруппами 
бесконечного ранга // Науково-теоретичний журнал Президії 
Національної академії наук України : Доповіді Національної академії 
наук України. - Серія "Математика". - 2004. - Вип. 12. - С. 22-23. 

 
Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86409  
 

Дата реєстрації авторського права  26.02.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кучменко Світлана Миколаївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата 
фізико-математичних наук "Групи з великими системами підгруп, 
близьких до нормальних"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-
математичних наук за спеціальністю 01.01.06 - алгебра і теорія чисел. 
Дисертаційна робота присвячена дослідженню груп, у яких система 
узагальнено нормальних підгруп є досить великою. В роботі 
розглядаються групи, у яких підгрупи, що не є майже нормальними, 
задовольняють деякі умови скінченності (умови скінченності того чи 
іншого рангу).  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86410  
 

Дата реєстрації авторського права  26.02.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Насипаний Віктор Євгенович  
 

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 "Евро бля..."   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86411  
 

Дата реєстрації авторського права  26.02.2019  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шелкунова Наталія Леонідівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Наукова стаття "Діяльність Г. Я. Андрєєва у харківських закладах 
вищої освіти у 1950-1963 рр."   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Актуальність теми дослідження визначається необхідністю вивчення 
історичного досвіду науково-організаційної роботи науковця.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86412  
 

Дата реєстрації авторського права  26.02.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лежава Давид Паатавич  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Музичний твір з текстом "Нечем дышать"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86413  
 

Дата реєстрації авторського права  26.02.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Репінський Сергій Володимирович, Паславська Оксана Віталіївна, 
Подоляк Віталій Анатолійович, Андрусишен Вячеслав 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 "Розрахунок параметрів гідродвигуна"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма призначена для розрахунку основних параметрів 
гідравлічного двигуна, зокрема гідроциліндра або гідромотора,  
за заданими вхідними даними навантаження, робочого тиску в  
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гідроприводі та коефіцієнтів, що враховують втрати тиску в 
гідросистемі та втрати на тертя в гідродвигуні.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86414  
 

Дата реєстрації авторського права  26.02.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сахно Людмила Анатоліївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, ілюстрація  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Аудит. Конспект лекцій"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Твір містить теоретичну частину та контрольні питання для 
самоперевірки, ключові слова та поняття.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86415  
 

Дата реєстрації авторського права  26.02.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сахно Людмила Анатоліївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, ілюстрація  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Міжнародні стандарти аудиту. Методичні 
рекомендації до практичних занять"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Твір містить вправи, розрахункові і тестові завдання, контрольні 
питання, за допомогою яких закріплюється теоретичний матеріал і 
набуваються практичні вміння.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86416  
 

Дата реєстрації авторського права  26.02.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сахно Людмила Анатоліївна  
 
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)  Науковий твір "Міжнародні стандарти аудиту. Конспект лекцій"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Твір дає можливість забезпечити отримання теоретичних знань з 
дисципліни "Міжнародні стандарти аудиту". Містить теоретичну 
частину та контрольні питання для самоперевірки. Найскладніші 
моменти проілюстровано таблицями.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86417  
 

Дата реєстрації авторського права  26.02.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гречуха Вікторія Геннадіївна  
 

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 "Метод драматичної психоемінентності 
дітей та підлітків шляхом лялько- та казкотерапії"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

В творі описаний метод арт-терапії дітей та підлітків, що страждають 
на невротичні розлади (страхи, надмірна сором'язливість, 
демонстративність, розгальмованість, гіперактивність, агресивна 
поведінка, вибірковий мутизм, легкий ступінь аутизму, логоневроз, 
енурез, астма невротичного походження, тики тощо).  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86418  
 

Дата реєстрації авторського права  26.02.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Пачева Валентина Миколаївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчальний посібник "Діалекти української мови"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Навчальний посібник містить теоретичний матеріал з основних 
розділів курсу української діалектології: з'ясовано значення 
діалектології як науки і навчальної дисципліни, наведено визначення 
основних наукових термінів, зроблено огляд основних етапів вивчення 
української діалектної мови, діалектних груп і говорів української  
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мови, розкриваються питання про класифікацію українських діалектів 
та методи їх дослідження. У посібнику подано запитання і завдання для 
самоконтролю знань студентів до кожного із розділів. Для студентів 
філологічних спеціальностей стаціонарної та заочної форм навчання. 
  

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86419  
 

Дата реєстрації авторського права  26.02.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Пачев Сергій Іванович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Наукова стаття "Історія болгарських сіл Північного Приазов'я у 
працях М. Д. Дихана"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Стаття присвячена дослідженню внеску видатного українського 
історика-болгариста професора Михайла Дмитровича Дихана у 
вивчення історії болгарської етнічної спільноти Північного Приазов'я.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86420  
 

Дата реєстрації авторського права  26.02.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Пачева Валентина Миколаївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Наукова стаття "Консонантизм українських запорізько-надазовських 
говірок"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

На значному діалектному матеріалі, зібраному в 31-му населеному 
пункті, розглянуто особливості функціонування приголосних фонем в 
українських говірках Запорізького Надазов'я.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86421  
 

Дата реєстрації авторського права  26.02.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Пачев Сергій Іванович  
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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 "Болгарський переселенський рух до Приазов'я: 
підсумки півторастолітнього вивчення"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Стаття присвячена систематизації, узагальненю та історіографічному 
аналізу наукового доробку вітчизняних та зарубіжних вчених з історії 
масового переселення болгар до Північного Приазов'я на початку 60-х 
років ХІХ ст., в результаті якого виникли компактні поселення 
болгарської етнічної групи у цьому регіоні.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86422  
 

Дата реєстрації авторського права  26.02.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Михайличенко Наталя Миколаївна, Нечволода Людмила 
Володимирівна, Білих Наталія Валер'ївна  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Збірник звичайних даних, фотографічний твір, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Складений твір "Інформаційне наповнення web-сайту "iNet for Pen - 
Додатки та гаджети для комунікації і розваги хатніх улюбленців. 
http:://inetforpet.zzz.com.ua"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Наведено зовнішній вигляд холдеру та варіанти його використання.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86423  
 

Дата реєстрації авторського права  26.02.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Скоб Юрій Олексійович, Угрюмов Михайло 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 "Комп'ютерна система "Point Inside Region" 
визначення знаходження точки всередині замкненого контуру 
довільної форми на площі" ("PIR")  
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Продукт розроблено мовою високого рівня С#.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86424  
 

Дата реєстрації авторського права  26.02.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Алексєєв Віктор Георгійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Книга "Позитивная, то есть Научно-организованная, научно-
обоснованная, научно-необходимая, Практическая Теория 
Взаимодействия и Взаимоизменения между Энергетическими 
Частицами, которые существуют в каком-либо, строго определенном, 
Энергетическом Пространстве, в том числе в Энергетическом 
Пространстве "Земля" (Четвертая редакция)"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Книга є науковим дослідженням в області Фізики.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86425  
 

Дата реєстрації авторського права  26.02.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Краснокутська Тамара Олександрівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір технічного характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір "Інноваційний проект у сфері культури, 
онлайн-ресурс "Салон невизнаних - електронні книги позаякісних 
авторів" ("Салон невизнаних")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Літературний Salon des Refuses для молодих українських літераторів. 
100% експериментальних сучасних авторських текстів.   
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86426  
 

Дата реєстрації авторського права  26.02.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мітлицька Вікторія Анатоліївна  
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Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Наукова стаття "Музично-просвітницька діяльність Імператорського 
Російського музичного товариства у Маріуполі (кінець ХІХ - початок 
ХХ ст.)"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

У статті показано основні напрями музично-просвітницької діяльності 
в Маріуполі Імператорського Російського музичного товариста.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86427  
 

Дата реєстрації авторського права  26.02.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Білецька Марина Валентинівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір "Психолого-педагогічні умови розвитку 
музичної пам'яті студентів у процесі навчання (методичні 
рекомендації)"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Психолого-педагогічні умови розвитку музичної 
пам'яті студентів у процесі навчання (Методичні рекомендації) /  

                                                           Укл. М. В. Білецька. - Мелітополь, 2015. - 31 с. 
 
Анотація   

Методичні рекомендації сприяють розвитку музичної пам'яті студентів 
у процесі навчання.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86428  
 

Дата реєстрації авторського права  27.02.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Смітюх Григорій Євдокимович  
 
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 "Инновационная образовательная 
технология "ASCIS"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Науково-практичний твір "Інноваційна освітня технологія "ASCIS".  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86429  
 

Дата реєстрації авторського права  27.02.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Іщенко Ольга Володимирівна, Сікорська Марія Олександрівна, 
Долбіна Любов Олександрівна, Ракитянська Ганна Борисівна  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Додаток  для планування часу Time 
Managment"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Мобільний додаток забезпечує планування власного розпорядку дня, 
що дозволить підвищити свою продуктивність і ефективність роботи.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86430  
 

Дата реєстрації авторського права  27.02.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Миколенко Олена Петрівна, Строкович Ганна Віталіївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Стаття "Institutional adaptation to abrupt changes during and following 
the financial crisis"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Метою дослідження є вивчення змістовних основ і механізмів 
інституційних змін, що сприяє адаптації економічної системи до різких 
змін. Для досягнення цієї мети, порівняльний аналіз проводиться для 
того, щоб розкривати різні підходи до кризи управління та режимів 
врегулювання після фінансового дисбалансу в Данії, Швеції та США, 
які являють собою три різні моделі інституційної адаптації.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86431  
 

Дата реєстрації авторського права  27.02.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Миколенко Олена Петрівна, Строкович Ганна Віталіївна  
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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 the system of assessments of the financial and 
investment potential of an enterprise"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У статті розглянуто проблему формування системи показників 
оцінювання фінансово-інвестиційного потенціалу підприємств, 
досліджено теоретичні підходи до його оцінки. Здійснено групування 
показників оцінювання за рядом напрямків, формування 
обґрунтованого переліку показників на основі застосування методу 
ранжування, визначено доцільність групування визначених показників 
за допомогою факторного аналізу.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86432  
 

Дата реєстрації авторського права  27.02.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Віктор Вікторевський (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 "Скарб Барбадосу"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Історія про те, як нечесні працівники банківської установи, маючи на 
меті особисте збагачення, нехтують нормальними людськими 
стосунками, поступово деградуючи і перетворюючись на злочинців, у 
яких вони розраховували поцупити великі гроші.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86433  
 

Дата реєстрації авторського права  27.02.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кучеренко-Бєлаш Наталія Олександрівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Малюнок "Макіяж брові "Нотний стан"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Автором створений малюнок, втілений у макіяжі брови, виконаний в 
формі нотного стану. На білому фоні, на місці брови, намальований 
змінений нотний стан з нотами і скрипковим ключем.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86434  
 

Дата реєстрації авторського права  27.02.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Марченко Оксана Анатоліївна, Ніколаєвич Олександра 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 "Mechanisms of the improvement of the management of the 
innovation development in the field of tourism"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У науковому творі розглянуті питання формування інноваційних 
туристичних кластерів як конкурентної переваги регіональної 
структури та розвитку туризму. Обґрунтовані стратегічні цілі  та 
механізми удосконалення регіональної структури галузі туризму. 
Визначена вагомість іміджевих брендів та маршрутів за напрямами 
діяльності на функціонування туристичної індустрії в Україні.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86435  
 

Дата реєстрації авторського права  27.02.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Солоха Олександр Миколайович, Винничук Людмила Анатоліївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "АЙКЮЖН ІТ" 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "IQ-Звіт-28"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма - це інтегрована система, призначена для використання в 
корпоративній мережі, що надає гнучкий інструментарій для реалізації 
таких задач: ведення та аналіз реєстру звітів заборгованості 
страхувальників; формування та перегляд показників звіту щодо 
заборгованості страхувальників зі сплати страхових коштів; 
формування друкованої форми звіту по заборгованості страхувальника 
зі сплати страхових коштів загальнообов'язкове державне соціальне  
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страхування; формування, вивантаження до MS Excel та аналіз 
переліків з показниками щодо сум заборгованості зі сплати страхових 
коштів страхувальниками; оперативний моніторинг погашення 
заборгованості страхувальника зі сплати страхових коштів 
загальнообов'язкове державне соціальне страхування.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86436  
 

Дата реєстрації авторського права  27.02.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Куріненко Володимир Леонідович, Смірнов Олександр Юрійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "АЙКЮЖН ІТ" 

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма ІАС "Megapolis. Геопортал містобудівного 
кадастру"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Програма розроблена з метою функціонування сервісів обробки 
геопросторових даних,  що підтримують метадані про геоінформаційні  
ресурси  містобудівного  кадастру і забезпечують  доступ користувачів 
до них та до публічних інформаційних ресурсів містобудівного кадастру 
в мережі Інтернет. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86437  
 

Дата реєстрації авторського права  28.02.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лана Ра (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 казок "Казки тітоньки Завірюхи"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Збірка складається з казок: "Жовте страховисько", "Справжнє Різдво у 
Ґудзи-країні", "Маленька історія маленького Кораблика", "Про 
китенка, который живет в заоблачном океане", "Снігова Хмаринка, 
Біла Мишка та Біла Павучиха", "Нісохлюпчики й веселка", "Чому на 
спині Сонечко має чорні крапочки?", "Духмяний чай тітоньки 
Завірюхи", "Зимовир", "Біда об'єднує", "Стрічка для яблуньки".  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86438  
 

Дата реєстрації авторського права  28.02.2019  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лана Ра (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-пригода "Як розвеселити Самотність"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Головна героїня - конячка Камелія. Весела та дружня. Одного дня їй 
стає сумно і самотньо. Але Камелія вирішує, що то не вона сумна, а 
Самотність. А це дуже неправильно, коли хтось самотній та сумний. 
Тому Самотність треба негайно розвеселити. І конячка вирушає на 
пошуки Самотності.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86439  
 

Дата реєстрації авторського права  28.02.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лана Ра (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 "Щоденник котячих мандрів"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Щоденник котячих мандрів - це нотатки непосидючого кота Воркота, 
який любить подорожі та відкриття.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86440  
 

Дата реєстрації авторського права  28.02.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лана Ра (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 казок "Сердечко Ельфа"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Збірка складається з казок: "Сердечко Эльфа", "Белоснежный 
кораблик мечты", "Жемчужные сонаты", "Лоли", "Почему дрозды  
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поют песенку про Ситичи?", "Сказка про каштан", "Очень милый 
господин, кот по имени Вадим".  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86441  
 

Дата реєстрації авторського права  28.02.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лана Ра (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 казок із завданнями "Математична фізмонстротура"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Збірка складається з казок: "Динозаврова вежа", "Как динозаврики 
спасли малыша Птеродактиля", "Веселий футбол", "Математичні 
пригоди", "Математическая страна", "Математическое зимнее 
приключение", "Кольорова веселка", "Тролли украшают елочку", 
"Математична фізмонстротура".  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86442  
 

Дата реєстрації авторського права  28.02.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лана Ра (псевдонім)  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, створений для кіно, похідний твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Сценарій художнього фільму для дітей "ЗБЕРІГАЙТЕ СПОКІЙ! за 
мотивами повісті "Залишитись живим, та не вбити в собі Генія" 
("Зберігайте спокій")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Несподівано до школи приходить мер міста і повідомляє, що той клас, 
учні якого продемонструють свої таланти у сфері різних професій, буде 
нагороджений поїздкою до Львова. Всеволод єдиний у класі, котрий не 
відвідує гуртки творчості, а тому всі учні бачать у ньому загрозу в цій 
перемозі. Знайти таланти? - нема питань. Через комічні пригоди 
Всеволод шукає себе у професіях. У цій нелегкій справі допомогають 
йому друзі та пес Монстр.   
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86443  
 

Дата реєстрації авторського права  28.02.2019  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лана Ра (псевдонім)  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір (дитяча література)  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  П'єса для дитячого театру "Бюро охорони Нового року" ("Охоронці 
Нового року")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Хлопчик Миколка заїкається. Кирило глузує над ним і підбурює інших 
дітей не товаришувати з ним. Події відбуваються на передодні свята 
Нового року. Микола та Кирило зчиняють бійку і зашкоджують 
ялинці. З'являються охоронці Нового року і забирають хлопців у свій 
світ, де на них чекають випробування. Добре серце Миколки перемагає 
та він рятує не тільки себе, а й Кирила. Хлопці повертаються дружні.  
  

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86444  
 

Дата реєстрації авторського права  28.02.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лана Ра (псевдонім)  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір (дитяча література)  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Повість для дітей "Залишитись живим, та не вбити в собі Генія" 
("Зберігайте спокій")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Несподівано до школи приходить мер міста і повідомляє, що той клас, 
учні якого продемонструють свої таланти у сфері різних професій, буде 
нагороджений поїздкою до Львова. Всеволод єдиний у класі, котрий не 
відвідує гуртки творчості, а тому всі учні бачать у ньому загрозу в цій 
перемозі. Знайти таланти? - нема питань. Через комічні пригоди 
Всеволод шукає себе у професіях. У цій нелегкій справі допомогають 
йому друзі та пес Монстр.   
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86445  
 

Дата реєстрації авторського права  28.02.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лана Ра (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)  П'єса "Твій тато торшер або 2/3"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Драматична вистава піднімає проблематику непорозуміння в сім'ї. У 
кожного своя територія, своє життя. І, коли порушується чийсь 
комфорт - виходить драматична ситуація.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86446  
 

Дата реєстрації авторського права  28.02.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лана Ра (псевдонім)  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  П'єса "Час відьом"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

П'єса піднімає проблематику життя жінки.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86447  
 

Дата реєстрації авторського права  28.02.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ліма Іванна Олегівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Up Up"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Твір оповідає про те, що шлях до мрії твого життя може стати 
складним та тернистим. Однак не варто зупинятися, навіть якщо все 
здається безнадійно нездійсненним. Необхідно не зраджувати мріям і 
починати все з більшими зусиллями, з незламним прагненням досягти 
бажаного.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86448  
 

Дата реєстрації авторського права  28.02.2019  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ліма Іванна Олегівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Stars aligned"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Твір оповідає про впевненість молодої людини в тому, що усі мрії неодмінно 
здійсняться, але задля цього треба забагато працювати. І тільки тоді 
"відбувається чудо", як винагорода всесвіту за докладені зусилля.    
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86449  
 

Дата реєстрації авторського права  28.02.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ліма Іванна Олегівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "I love my life"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Твір оповідає про неосяжну любов молодої людини до навколишнього 
світу, про її розуміння того, що саме життя у цьому яскравому світі, 
осяяному сонцем, і є справжнім щастям.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86450  
 

Дата реєстрації авторського права  28.02.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дмитренко Юлія Валеріївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір "Програма соціально-психологічної 
підтримки для дітей, молоді з інвалідністю та їх батьків для Інклюзивного 
розвиваючого-творчого простору для дітей та молоді з інвалідністю "Без меж"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   

Програма соціально-психологічної підтримки для дітей, молоді з 
інвалідністю та їх батьків для Інклюзивного розвиваючого-творчого 
простору для дітей та молоді з інвалідністю "Без меж" створена для 
проекту Громадського бюджету 2019 року № 988.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86451  
 

Дата реєстрації авторського права  28.02.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дмитренко Юлія Валеріївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір "Програма соціально-психологічної 
підтримки для дітей, молоді з інвалідністю та їх батьків для Інклюзивного 
розвиваючого-творчого простору для дітей та молоді з інвалідністю "Разом"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма соціально-психологічної підтримки для дітей, молоді з 
інвалідністю та їх батьків для Інклюзивного розвиваючого-творчого 
простору для дітей та молоді з інвалідністю "Разом" створена для 
проекту Громадського бюджету 2019 року № 961.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86452  
 

Дата реєстрації авторського права  28.02.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Скоб Юрій Олексійович, Угрюмов Михайло 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 "Комп'ютерна система "Arbitrary                  
Region Discretization" кінцево-різницевої дискретизації на                     
площині однозв'язної області, яка є обмеженою замкненим            
довільним контуром" ("ARD")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програмний продукт ARD призначений для дискретизації на площині 
однозв'язної області, яка є обмеженою замкненим довільним контуром, 
для використання в розрахунках на основі кінцево-різницевих методів. 
Продукт розроблено мовою високого рівня C#.   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86453  
 

Дата реєстрації авторського права  28.02.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бондар Юрій Сергійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір "20 век мьюзик фест"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86454  
 

Дата реєстрації авторського права  28.02.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бондар Юрій Сергійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Графічне зображення "Логотип "20th CENTURY MUSIC FEST"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86455  
 

Дата реєстрації авторського права  28.02.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шпіц Євген Давидович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Брошура "Проект до програми міжнародної технічної допомоги 
службовцям та ветеранам силових структур України в рішенні 
соціальних проблем щодо поліпшення житлових умов і реабілітації 
здоров'я"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Рекомендації для тих, хто бажає допомогти українцям у вирішенні 
соціальних проблем, що заважають розвитку та економічному росту в 
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період зовнішньої агресії. Існує проблема соціальної незахищеності 
військових професіоналів, що закінчили військову службу. Проблема 
багатоперспективна, а тому вимагає серйозного комплексного підходу.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86456  
 

Дата реєстрації авторського права  28.02.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кузякіна Ольга Володимирівна, Воронова Наталя Володимирівна, 
Рослякова Світлана Володимирівна  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Херсонський політехнічний коледж Одеського національного 
політехнічного університету 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір учбового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчальне видання "Практикум з математики. Геометрія. 
Розв'язування задач"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Метою практикуму є надання допомоги майбутньому абітурієнту у 
систематизації та перевірці своїх знань з математики при підготовці до 
складання вступного іспиту до закладів фахової передвищої освіти, а 
також під час підготовки до складання зовнішнього незалежного 
оцінювання на основі повної загальної середньої освіти. Матеріал 
практикуму допоможе відновити практичні вміння з курсу "Геометрія 
7-9" шляхом розв'язку типових завдань.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86457  
 

Дата реєстрації авторського права  28.02.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Деніс Старк, Дэнис Старк (псевдонім), Гориславець Велімір 
Євгенович, Коростиченко Артур Леонідович  

 

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)  Художній фільм "И я нашел тебя"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Молодий автор пише роман про хлопця, дружина якого паралізована. 
Він створює образ люблячого і турботливого чоловіка, хоча сам таким 
не є. Брат героя книги викрадає його дружину, щоб помститися йому, 
але вона незабаром помирає. Чоловік довго шукає викрадача і 
знаходить його. У бійці молодший брат гине, а старший знаходить тіло 
дружини. Через рани від спільника брата, герой помирає поруч із тілом 
дружини.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86458  
 

Дата реєстрації авторського права  28.02.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Деніс Старк, Дэнис Старк (псевдонім), Авалішвілі Артур Давидович  
 
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)  Художній фільм "Дом из спичек"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Два брати живуть одні. Їх дядько пропонує роботу старшому. Він кидає 
все і їде. В цей час молодший потрапляє в ловчу яму і не може вилізти 
із-за травми. Незабаром він знаходить підземний хід, який приводить 
його в його ж будинок. У схованці він знаходить сірникову коробку з 
коштовностями. Він відсилає їх братові, щоб той задумався над своїм 
вчинком і цінностями життя.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86459  
 

Дата реєстрації авторського права  28.02.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Миргородський Андрій Сергійович, Анапольська Світлана Євгенівна, 
Чопенко Дмитро Юрійович, Зверховський Сергій Олександрович  

 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "Проектні системи ЛТД" 

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір архітектури  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Проект твору архітектури "Реконструкція будівлі Гостиного двору під 
торговельно-офісний центр на Контрактовій площі, 4 у Подільському 
районі м. Києва"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Проектом передбачено реконструкцію існуючої будівлі під торгово-
офісний центр з підприємствами ресторанного комплексу на 
Контрактовій площі м. Києва. Торговельний центр буде розташовано в 
існуючій будівлі чотирьох рівнів (підвальний, перший, другий і третій). 
Має окремі входи для відвідувачів, персоналу та завантаження товару. 
Вхід відвідувачів передбачено з фасаду будівлі з першого поверху.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86460  
 

Дата реєстрації авторського права  28.02.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Іщук Олександр Сергійович  
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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 "Гілка яблуні"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86461  
 

Дата реєстрації авторського права  28.02.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Іщук Олександр 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 "Осінні троянди"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86462  
 

Дата реєстрації авторського права  28.02.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Іщук Олександр 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 "Карпати"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86463  
 

Дата реєстрації авторського права  28.02.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Іщук Олександр Сергійович  
 

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 "Зачарований містом"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86464  
 

Дата реєстрації авторського права  28.02.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Іщук Олександр 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 "Україна"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86465  
 

Дата реєстрації авторського права  28.02.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Носова Галина Володимирівна, Арбузова Юлія Вікторівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Херсонський політехнічний коледж Одеського національного 
політехнічного університету 

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір учбового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Практикум з лабораторних робіт з дисципліни "Офісне програмне 
забезпечення" для здобувачів фахової передвищої освіти 
спеціальностей 121 "Інженерія програмного забезпечення", 123 
"Комп'ютерна інженерія"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Практикум містить інформацію та завдання до виконання 
лабораторних робіт з дисципліни "Офісне програмне забезпечення", 
детальні пояснення та рекомендації щодо їх виконання, необхідні 
теоретичні відомості й допоміжні матеріали.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86466  
 

Дата реєстрації авторського права  28.02.2019  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Арбузова Юлія Вікторівна, Комліченко Оксана Олександрівна, Ротань 
Наталя Вікторівна  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Херсонський політехнічний коледж Одеського національного 
політехнічного університету 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Програма розрахунку та аналізу фінансових 
показників діяльності підприємства"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма автоматизує процес розрахунку фінансових показників 
підприємства за скорегованою методикою. Здійснює аналіз фінансового 
стану підприємства визначаючи тип фінансової стійкості, що дозволяє 
керівнику визначати надійність, стабільність підприємства, оцінювати 
ефективність використання фінансових ресурсів, прогнозувати 
фінансові результати його діяльності.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86467  
 

Дата реєстрації авторського права  28.02.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Завальний Андрій Миколайович, Тихомиров Олександр Деонисович, 
Кривицький Юрій Віталійович, 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 навчальний посібник "Юридична 
компаративістика"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Посібник розроблений з урахуванням вимог навчальної програми 
відповідної дисципліни, що викладається в НАВС.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86468  
 

Дата реєстрації авторського права  28.02.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  hi · end (псевдонім)  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір без тексту  
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Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка музичних творів без тексту "Пароль неба"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Збірка включає у себе такі музичні твори без тексту: "Intro", "Не 
вернуть", "Сова", "Киллометры до завтра", "Побег", "Дым без огня", 
"Враг", "Навсегда", "Птица разлуки", "Ноты лжи", "Зеркальный 
холл", "Удар", "Снег", "Пароль неба".  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86469  
 

Дата реєстрації авторського права  28.02.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Думанський Юрій Васильович, Єгудіна Єлизавета Давидівна, 
Синяченко Олег Володимирович, Бевзенко Тетяна Борисівна, Ярмола 
Тетяна Іванівна  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Наукова стаття "BONE TISSUE LESION IN ONCOLOGICAL DISEASE 
(LITERATURE REVIEW AND OWN RESEARCH DATA)"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Oleh V. Syniachenko, Yurii V. Dumanckyi, Yelyzaveta D. 
Yehudina, Tetiana B. Bevzenko, Tetiana I. Yarmola. BONE TISSUE 
LESION IN ONCOLOGICAL DISEASE (LITERATURE REVIEW AND 
OWN RESEARCH DATA) // Wiadomosci lekarskie. - 2018. - № 6, Vol. 71. - 
P. 1262-1267. 

 

Анотація   

В статті продемонстровано наявність тісного зв'язку між злоякісними 
пухлинами і порушеннями метаболізму кісток. Останнє проявляється 
збільшенням синтезу остеокальцину і остеопонтину, активацією лужної 
фосфотази, дисбалансом остео-асоційованих макроелементів і 
мікроелементів, залучення до патогенетичних конструкцій раку та 
остеопорозу.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86470  
 

Дата реєстрації авторського права  28.02.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кирийчук Дмитро Леонідович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчальний посібник "Розробка мережевих комп'ютерних ігор мовою 
Java"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Зміст навчального посібника передбачає отримання студентами 
системних знань в галузі розробки комп'ютерних ігор та формування 
системи професійних умінь і навичок щодо застосування мережевих 
технологій та методів клієнт-серверної взаємодії при розробці ігрових 
проектів за допомогою крос-платформної мови програмування Java.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86471  
 

Дата реєстрації авторського права  28.02.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Климчук Альона Олегівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір наукового характеру "Управління 
підприємством в системі оцінки, мотивації та стимулювання 
персоналу"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Климчук А. О. Управління підприємством в системі 
оцінки, мотивації та стимулювання персоналу : монографія /                       
А. О. Климчук. - Хмельницький : ХНУ, 2018. - 283 с.  

 

Анотація   

В роботі розкрито сутність характеристики забезпечення оцінки, 
мотивації та стимулювання персоналу в управлінні підприємством. 
Досліджено теоретико-методологічні основи формування управління 
персоналом; здійсненно аналіз рівня управління і систем мотивації та 
стимулювання персоналу.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86472  
 

Дата реєстрації авторського права  28.02.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Байтеряков Олег Зуфарович  
 

Повне ім'я або 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 "Методичні аспекти формування культурологічної 
компетентності учнів в шкільному курсі географії"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Байтеряков О. З. Методичні аспекти формування 
культурологічної компетентності учнів в шкільному курсі географії : 
Монографія / О. З. Байтеряков. - Мелітополь : ФОП Однорог Т. В., 
2018. - 236 с. 

 



Авторське право і суміжні права. Офіційний бюлетень № 52, 2019 

 

985 

Анотація   

В монографії розглядаються методичні особливості застосування 
художньої літератури, творів живопису та поштових марок в 
шкільному курсі географії з метою формування культурологічної 
компетентності учнів, розвитку в них аналітичного і логічного 
мислення, формування картографічної культури, розширення 
уявлення про джерела географічної інформації та виявлення 
можливостей практичного застосування набутих знань і вмінь.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86473  
 

Дата реєстрації авторського права  28.02.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Байтерякова Наталія Юріївна, Байтеряков Олег Зуфарович, 
Байтеряков Євген Олегович  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчальний посібник "Лінґвокраїнознавство. Велика Британія: 
практикум"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Байтерякова Н. Ю. Лінґвокраїнознавство.           
Велика Британія : практикум / Н. Ю. Байтерякова, О. З. Байтеряков, 
Є. О. Байтеряков. - Мелітополь : Видавництво МДПУ імені Богдана 
Хмельницького, 2018. - 154 с. 

 

Анотація   

Даний практикум створено для навчального курсу 
"Лінґвокраїнознавство", що вивчається студентами англомовних 
спеціальностей філологічних факультетів ВНЗ, який розкриває 
основну інформацію про Сполучене королівство Великої Британії та 
Північної Ірландії.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86474  
 

Дата реєстрації авторського права  28.02.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Івченко Олег Андрійович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір "Звіт про оцінку майна, а саме: оцінка 
рухомих речей, крім таких, що віднесені до машин, обладнання, 
колісних транспортних засобів, літальних апаратів, судноплавних 
засобів, та тих, що становлять культурну цінність"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   

Звіт містить висновки про вартість майна та підтверджує виконані 
процедури з оцінки майна суб'єктом оціночної діяльності - суб'єктом 
господарювання відповідно до договору.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86475  
 

Дата реєстрації авторського права  28.02.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кулибишев Сергій Вікторович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "ТЕЛЕ ПАПА" 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, створений для телебачення  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Сценарій до Політично бюрократичного ситкому "Громада"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Чесна дівчинка, бажаючи змінити рідний район, виграє європейський 
грант на перетворення занедбаного заводу в молодіжний культурний 
центр. Але вона зобов'язана діяти разом з чиновниками райради, які 
хочуть цей грант розпиляти.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86476  
 

Дата реєстрації авторського права  28.02.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гнатюк Олег В'ячеславович  
 

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 поетичних творів "Вічність над обрієм"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86477  
 

Дата реєстрації авторського права  28.02.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Марчук Людмила Миколаївна, Сукаленко Тетяна Миколаївна, 
Вдовиченко Наталія Володимирівна, Сірант Алла Миколаївна  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   
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Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Монографія "Лінгвокультурологічні засади мовознавчих досліджень"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Марчук Л. М. Лінгвокультурологічні засади 
мовознавчих досліджень : монографія /  Л. М. Марчук,                                  
Т. М. Сукаленко, Н. В. Вдовиченко, А. М. Сірант. К. : Видавничий дім 
Дмитра Бураго, 2018. - 196 с. 

 

Анотація   

Монографічне дослідження охоплює коло лінгвокультурологічних 
питань, пов'язаних із загостренням інтересу до феномену культури і 
проблем мовної особистості.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86478  
 

Дата реєстрації авторського права  28.02.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Паламарчук Роман Петрович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Симулятор роботи волоконно-оптичної лінії 
зв'язку з можливістю встановлення наявності несанкціонованого 
доступу" ("Симулятор роботи ВОЛЗ із встановленням НД")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Відбувається симуляція передачі 128-бітного слова, при цьому ведеться 
постійний моніторинг параметра оптичної потужності вхідного 
сигналу.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86479  
 

Дата реєстрації авторського права  28.02.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Глушкова Діана Борисівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Глушкова Діана Борисівна, Харківський національний автомобільно-
дорожній університет 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір науково-практичного характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір науково-практичного характеру "Підручник нового покоління 
"Функціональні матеріали"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   

В даному підручнику розглянуті сучасні погляди на методи синтезу 
ультрадисперсних порошків, скла, кераміки, плівок і монокристалів, 
наведена класифікація різних типів матеріалів, описані їх фізичні і 
хімічні властивості, а також можливості використання основних типів 
функціональних матеріалів, в тому числі нелінійні діелектрики, 
магнітні матеріали, фотонні кристали, надпровідники, суперіонні 
провідники, напівпровідники, люмінофори й інші оптичні активні 
матеріали.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86480  
 

Дата реєстрації авторського права  28.02.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Рябко Андрій Вікторович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчально-методичний посібник "Природознавство 5-6 класи"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Посібник включає матеріали для бесід з природознавства, які можна 
використовувати при підготовці до уроків та позакласних заходів, здачі 
природничо-наукового змісту, основними функціями яких є розвиток 
логічного мислення учнів та ілюстрація практичного застосування 
математичних знань, саморобні прилади, прості досліди, інтерактивні 
вправи, набір тестів.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86481  
 

Дата реєстрації авторського права  28.02.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Верховська Марина Володимирівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, ілюстрація  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Фізкультурно-оздоровча програма з аеробіки як засіб 
формування фізичної культури студентів вищої школи"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Представлено теоретичні та методичні аспекти класифікації, структури 
та змісту знань оздоровчої аеробіки, визначено особливості освітньо-
тренувального процесу студентів вищих закладів освіти.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86482  
 

Дата реєстрації авторського права  28.02.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гнатенко 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)  Науковий твір "Опис програми "ЭКОЛОГИЯ СУДОВЫХ СИСТЕМ И 
ЭКИПАЖА"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма частково вирішує проблеми ефективності енергозбереження, 
екології, безпеки, життєдіяльності, ергономіки, поліпшення здоров'я 
моряків та якості харчування і питної води.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86483  
 

Дата реєстрації авторського права  28.02.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Микитенко Тетяна Владиславівна, Ємець 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)  Наукова стаття "Критерії визнання статусу уповноваженого 
економічного оператора: європейський досвід"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Микитенко Т. В., Ємець А. В. Критерії визнання 
статусу уповноваженого економічного оператора : європейський досвід // 
Проблеми системного підходу в економіці. - 2017. - Вип. 4 (60). - С. 60-69. 

 

Анотація   

У статті досліджено європейський досвід практичного застосування 
положень Рамкових стандартів безпеки та полегшення міжнародної 
торгівлі Всесвітньої митної організації в частині, що стосується 
критеріїв відповідності особи статусу уповноваженого економічного 
оператора.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86484  
 

Дата реєстрації авторського права  01.03.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кириленко Катерина Михайлівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   
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Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчальний посібник "Релігієзнавство"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Кириленко К. М. Релігієзнавство: навч. посіб. /           
К. М. Кириленко. – К. : ТОВ "Агентство "Україна". 2018. - 288 с. 

 

Анотація   

 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86485  
 

Дата реєстрації авторського права  01.03.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кумановський Михайло Володимирович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Стаття "До проблем визначення об'єкта злочину, передбаченого ст. 
239-2 КК України (незаконне заволодіння землями водного фонду в 
особливо великих розмірах)"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Кумановський М. В. До проблем визначення об'єкта 
злочину, передбаченого ст. 239-2 КК України (незаконне заволодіння 
землями водного фонду в особливо великих розмірах) // Питання 
боротьби зі злочинністю. - 2013. - № 25. - С. 220-229. 

 
Анотація   

У статті досліджуються родовий, видовий та безпосередній об'єкти 
незаконного заволодіння землями водного фонду в особливо великих 
розмірах та надається їх авторське визначення.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86486  
 

Дата реєстрації авторського права  01.03.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Рибікова Ганна Володимирівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір науково-практичного характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Стаття "Місце правової експертизи нормативно-правових актів у 
процесі правотворчості"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Рибікова Г. В. Місце правової експертизи 
нормативно-правових актів у процесі правотворчості // Малий і 
середній бізнес. - 2008. - № 1-2. - С. 85-89. 

 

Анотація   

Правова експертиза на деяких стадіях правотворчого процесу є або має 
бути обов'язковою, а на деяких стадіях питання про її проведення має 
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 диспозитивний характер, тобто виноситься на розсуд компетентного 
суб'єкта правотворчості.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86487  
 

Дата реєстрації авторського права  01.03.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ланцедова 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 "Вплив нової доктрини правового статусу соціосуб'єктів на 
розвиток криміналістичних засобів протидії злочинам"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Ланцедова Ю. О. Вплив нової доктрини правового 
статусу соціосуб'єктів на розвиток криміналістичних засобів протидії 
злочинам // Юридичний вісник. Повітряне і космічне право. - 2015. -      
№ 1 (34). - С. 148-152. 

 
Анотація   

У статті викладено сутність нової доктрини правового статусу 
соціосуб'єктів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86488  
 

Дата реєстрації авторського права  01.03.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ланцедова 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 "Новая доктрина процедуры работы с личностными и 
вещественными источниками доказательств в антикриминальном 
судопроизводстве (приглашение к дискуссии)"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Ланцедова Ю. А. Новая доктрина процедуры работы с 
личностными и вещественными источниками доказательств в 
антикриминальном судопроизводстве (приглашение к дискуссии) // 
Журнал східноєвропейського права. - 2014. - № 6. - С. 53-67. 

 
Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86489  
 

Дата реєстрації авторського права  01.03.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лихова Софія Яківна  
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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)  Конспект лекцій "Теоретичні основи кваліфікації злочинів"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Теоретичні основи кваліфікації злочинів: конспект 
лекцій / С. Я. Лихова - Тернопіль : Осадца Ю. В. - 124 с. 

 

Анотація   

Конспект лекцій присвячено висвітленню загальних питань 
кваліфікації злочинів.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86490  
 

Дата реєстрації авторського права  01.03.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лихова Софія Яківна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Стаття "Зміст та значення соціальної функції кримінального права"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Лихова С. Зміст та значення соціальної функції 
кримінального права // Право України. - 2017. - № 2. - С. 68-74. 

 

Анотація   

У статті розглядається завдання і функції кримінального права.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86491  
 

Дата реєстрації авторського права  01.03.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Федорова 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)  Стаття "Дорога до себе"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Стаття "Дорога до себе" висвітлює методику зцілення раку 
"Едельвейс" у онкохворих людей.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86492  
 

Дата реєстрації авторського права  01.03.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Тихончик Богдан 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 "Моя мила"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86493  
 

Дата реєстрації авторського права  01.03.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Скоб Юрій Олексійович, Угрюмов Михайло 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 "Tunnel Explosion Safety" для інженерного 
аналізу безпекових показників під час аварійного вибуху 
газоповітряної суміші у тунелі шахти" ("TES")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програмний продукт TES призначений для інженерного аналізу 
процесів аварійного викиду вибухонебезпечного газу, утворення і 
вибуху газоповітряної суміші у тунелі шахти та прогнозу стану безпеки 
шляхом числової оцінки відносної ймовірності ураження людини 
вибуховою хвилею.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86494  
 

Дата реєстрації авторського права  01.03.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Пирога Степан Андрійович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
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Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір наукового характеру "Самоорганізація 
квантових систем 5" ("СКС5")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У монографії представлено нові підходи до опису стаціонарних станів 
атомів, структури атомних оболонок, хімічного зв'язку в молекулах, 
кристалах і ядрах.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86495  
 

Дата реєстрації авторського права  01.03.2019  
 

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, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературно-письмовий твір "Феникс-огонь. Путь бессмертия, или 
сказка о Темном Ангеле" ("Феникс-огонь")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86496  
 

Дата реєстрації авторського права  01.03.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Акименко Олена Юріївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір ужиткового мистецтва, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка творів ужиткового мистецтва "Мандала древо рода" ("Мандала 
древо рода")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86497  
 

Дата реєстрації авторського права  01.03.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гуранович Валерія Валеріївна  
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Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Креслення  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Креслення "Конструктор меблів "Дитяче ліжко" ("Дитяче ліжко")  
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Креслення конструктора меблів "Дитяче ліжко" включає варіанти 
креслення меблів, які можливо збирати з конструктора, а саме: диван, 
люлька дитяча, ліжко овальне, пеленальний стіл, ліжко підліткове, 
стіл та стільці.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86498  
 

Дата реєстрації авторського права  01.03.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Єфименко Тетяна Миколаївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Наукова стаття "Засоби та способи перекладу граматичної 
інтерференції у професійно-орієнтованій комунікації"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

У статті розглядаються засоби та способи перекладу граматичної 
інтерференції на морфологічному рівні, причини та механізми її 
виникнення, її вплив на професійно-орієнтовану комунікацію.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86499  
 

Дата реєстрації авторського права  01.03.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бреславський Дмитро Васильович, Бреславська 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 "Японські марки сталей та сплавів" 
("SteelJIS")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Комп'ютерна програма "Японські марки сталей та сплавів" 
(скорочена назва "SteelJIS") призначена для організації, зберігання,  
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швидкого доступу та обробки даних щодо класифікації, стандартів 
виробництва, хімічного складу, фізико-механічних властивостей та 
аналогів сталей та сплавів, що виробляються в Японії.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86500  
 

Дата реєстрації авторського права  01.03.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Середа Катерина Ігорівна (ILLARIA)  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Новий день"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86501  
 

Дата реєстрації авторського права  01.03.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Виноград Наталія Олексіївна  
 
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 "General Epidemiology: study guide"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Vynograd N. O. General Epidemiology : study guide //       
N. O. Vynograd. - 3rd ed., corrected. - Kyiv : AUS Medicine Publishing. - 
2017. - 128 p. 

 
Анотація   

Навчальний посібник підготовлено відповідно до типової навчальної 
програми "Епідеміологія" з урахуванням вимог кваліфікаційних 
характеристик і стандартів освіти на основі нормативно-директивних 
матеріалів МОЗ України. Коротко викладено основи загальної 
епідеміології та підходи щодо запобігання виникненню епідемічних 
ускладнень, захисту населення і території від поширення інфекційних 
хвороб.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86502  
 

Дата реєстрації авторського права  01.03.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Виноград Наталія Олексіївна, Василишин Зоряна Петрівна, Козак 
Людмила Петрівна  
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Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір науково-прикладного характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Навчальний посібник "Загальна епідеміологія"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Виноград Н. О., Василишин З. П., Козак Л. П. 
Загальна епідеміологія : навч. пос. 4-е вид., випр. - К. : ВСВ "Медицина", - 
2017. - 200 с.  

 
Анотація   

Навчальний посібник підготовлено відповідно до типової навчальної 
програми "Епідеміологія" з урахуванням вимог кваліфікаційних 
характеристик і стандартів освіти на основі нормативно-директивних 
матеріалів МОЗ України. Стисло викладено основи загальної 
епідеміології та підходи щодо запобігання виникненню епідемічних 
ускладнень, захисту населення і території від поширення інфекційних 
хвороб. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86503  
 

Дата реєстрації авторського права  01.03.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Виноград Наталія Олексіївна, Василишин Зоряна Петрівна, Козак 
Людмила Петрівна  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір науково-прикладного характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Навчальний посібник "Військова епідеміологія"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Виноград Н. О., Василишин З. П., Козак Л. П. 
Військова епідеміологія : навч. пос. - К. : ВСВ "Медицина", - 2018. - 184 с.  

 
Анотація   

Навчальний посібник для проведення практичних занять з військової 
епідеміології для студентів V курсу медичного факультету складено 
згідно з додатком до програми навчальної дисципліни "Епідеміологія" 
щодо вивчення студентами питань військової медицини та медицини 
катастроф.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86504  
 

Дата реєстрації авторського права  01.03.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Виноград Наталія Олексіївна, Василишин Зоряна Петрівна, Козак 
Людмила Петрівна  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір науково-прикладного характеру  
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Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Учебное пособие "Общая эпидемиология"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Виноград Н. А., Василишин З. П., Козак Л. П. Общая 
эпидемиология : учеб. пособ. - К. : ВСИ "Медицина", - 2015. - 200 с.  

 
Анотація   

Навчальний посібник підготовлено відповідно до типової навчальної 
програми "Епідеміологія" з урахуванням вимог кваліфікаційних 
характеристик і стандартів освіти на основі нормативно-директивних 
матеріалів МОЗ України. Коротко викладено основи загальної 
епідеміології та підходи щодо запобігання виникненню епідемічних 
ускладнень, захисту населення і території від поширення інфекційних 
хвороб.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86505  
 

Дата реєстрації авторського права  01.03.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Виноград Наталія Олексіївна, Василишин Зоряна Петрівна, Козак 
Людмила Петрівна  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір науково-прикладного характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Навчальний посібник "Спеціальна епідеміологія"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Спеціальна епідеміологія : навч. пос.  //                               
Н. О. Виноград, З. П. Василишин, Л. П. Козак. - 2е вид., переробл. та 
допов.  - К. : ВСВ "Медицина", - 2018. - 368 с.  

 

Анотація   

Навчальний посібник для проведення практичних занять зі 
спеціальної епідеміології для студентів V курсу медичного факультету 
складено відповідно до типової навчальної програми "Епідеміологія" з 
урахуванням вимог кваліфікаційних характеристик і стандартів освіти 
на основі нормативно-директивних матеріалів МОЗ України. У посібнику 
стисло викладено основи спеціальної епідеміології та підходи до організації 
та проведення профілактичних заходів при різних групах інфекцій.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86506  
 

Дата реєстрації авторського права  01.03.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Виноград Наталія Олексіївна  
 

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 "Термінологічний словник: епідеміологія, біологічна 
безпека"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Виноград Н. О. Термінологічний словник : 
Епідеміологія. Біологічна безпека : навч. посіб. - К. : ВСВ "Медицина". - 
2016. - 136 с. 

 

Анотація   

У словнику представлено сучасні тлумачення понад 1500 термінів і 
понять, які використовують у висвітленні епідеміологічних явищ та 
проблем біологічної безпеки. Особливу увагу приділено термінам 
інфекційної епідеміології, епідеміології надзвичайних ситуацій та 
військової епідеміології.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86507  
 

Дата реєстрації авторського права  01.03.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Довгаль Олена Валеріївна, Андрусів Уляна Ярославівна, Ткаліч Ольга 
Вікторівна, Павленко Олена Сергіївна  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, ілюстрація  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчальний посібник "Глобальна економіка"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Глобальна економіка : навч. посіб. / О. В. Довгаль,         
У. Я. Андрусів, О. В. Ткач, О. С. Павленко. - Івано-Франківськ:             
ФОП Голіней О. М., 2019 - 262 с. 

 

Анотація   

Навчальний посібник охоплює основні теми програми дисципліни 
"Глобальна економіка", наведені матеріали розкривають зміст і 
основні положення дисципліни.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86508  
 

Дата реєстрації авторського права  01.03.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Пугач Андрій Миколайович, Демчук Наталія Іванівна, Довгаль Олена 
Валеріївна, Крючко Леся Станіславівна, Тягло Наталія Василівна  

 

Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, ілюстрація  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчальний посібник "Інноваційний розвиток підприємства"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Інноваційний розвиток підприємств [текст]: навч. 
посіб. / Пугач А. М., Демчук Н. І., Довгаль О. В., Крючко Л. С., Тягло Н. В. - 
ФОП Швець В. М., - 2018. - 348 с. 

 

Анотація   

У навчальному посібнику послідовно викладено систему теоретичного, 
методологічного та практичного забезпечення дисципліни 
"Інноваційний розвиток підприємства".  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86509  
 

Дата реєстрації авторського права  01.03.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Демчук Наталія Іванівна, Довгаль Олена Валеріївна, Владика Юлія 
Павлівна  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчальний посібник "Банківські операції"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Банківські операції [текст]: навч. посіб. / Н. І. Демчук, 
О. В. Довгаль, Ю. П. Владика - Дніпро: Пороги, 2017. - 460 с. 

 
Анотація   

Навчальний посібник спрямований на формування необхідних 
теоретичних знань і набуття практичних навичок з дисципліни 
"Банківські операції" та формування професійних компетенцій з 
банківської справи.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86510  
 

Дата реєстрації авторського права  01.03.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бабушкіна Руслана Олександрівна, Мацко Петро Володимирович, 
Музика Наталія Миколаївна  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір науково-технічного характеру, 
ілюстрація  

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Стаття "Дослідження впливу сміттєзвалищ на екологічний стан 
ґрунтів півдня України"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У статті розглянуто проблеми формування звалищ, як в Україні, так і 
в інших країнах, та їх негативний вплив на екологічний стан регіонів 
України.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86511  
 

Дата реєстрації авторського права  01.03.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сергєєва Олена Романівна  
 

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 "Цінова політика в системі забезпечення 
конкурентоспроможності підприємства"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Стаття присвячена актуальним питанням забезпечення 
конкурентоспроможності підприємства в кризових умовах з 
використанням інструментів цінової політики підприємства.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86512  
 

Дата реєстрації авторського права  01.03.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дубінський Сергій Володимирович, Орлова 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 "Визначення факторів, які забезпечують розвиток медичного 
та лікувально-оздоровчого туризму в Україні"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У статті розглянуто особливості та проблеми розвитку лікувально-
оздоровчого туризму в Україні.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86513  
 

Дата реєстрації авторського права  01.03.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Рибіна 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 "ЮЛАЙН"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86514  
 

Дата реєстрації авторського права  01.03.2019  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Іванов Ігор Валерійович  
 

Повне ім'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 "Основы "СОЦБИЗ"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86515  
 

Дата реєстрації авторського права  01.03.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Смоляр Віра Василівна, Оводенко Тамара Сергіївна, Матухно Олена 
Вікторівна, Покшевницька Тетяна Василівна, Кризська Юлія 
Михайлівна  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Методика оцінювання екологічних впливів на 
довкілля під час проведення оцінки впливу на довкілля"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

В роботі складено перелік обов'язкових та додаткових критеріїв впливу 
планової діяльності на навколишнє середовище, що доцільно 
визначити під час розробки Звіту ОВД.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86516  
 

Дата реєстрації авторського права  01.03.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Славінська Олена Сергіївна, Стьожка Віталій Володимирович, 
Харченко Анна Миколаївна, Бубела Андрій Володимирович, Кватадзе 
Аліна Іродіонівна  

 
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 "Розробка моделі 
вагомостей параметрів автомобільних доріг у складі інформаційно-
управлінської системи грошової оцінки"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   

Представлені дослідження щодо побудови багаторівневої ієрархічної 
системи показників оцінки ділянки автомобільної дороги. 
  

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86517  
 

Дата реєстрації авторського права  01.03.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Вільк Марина Сергіївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Складений твір, твір образотворчого мистецтва  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка малюнків "Двойняшки&близняшки"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Малюнки у вигляді відбитків чотирьох дитячих ніжок, виконані у 
різних кольорових рішеннях.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86518  
 

Дата реєстрації авторського права  01.03.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Парсаданова Ірина Григоріївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Опис проекту "В обмін на мрію"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Герой проекту - український підліток, вирушає у подорож з метою виграти 
гроші на здійснення своєї мрії (мрія матеріальна - якась дорога покупка).  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86519  
 

Дата реєстрації авторського права  01.03.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Листопадська Олена Євгенівна  
 

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 "Концепція культурно-мистецького 
заходу "Space Symphony" Concert/ "Концерт "Космічна симфонія"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Головна мета заходу: проведення міжнародного україно-французького 
концерту - налагодження тісних стосунків із Францією та наведення 
культурних мостів між державами. 
  

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86520  
 

Дата реєстрації авторського права  01.03.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кухар Сергій Вікторович, Чуєв Денис Сергійович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "Інтегріті Візіон Сервіс" 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Платформа "IVCommunicationGate"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Ця комп'ютерна програма забезпечує взаємодію між інформаційними 
системами на принципах мікросервісної архітектури.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86521  
 

Дата реєстрації авторського права  04.03.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Білик Олена Володимирівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва, складений твір, ілюстрація  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Ілюстрації до гри "Дерево "Пори року" у куточок природи"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Ілюстрації "Дерево "Пори року" у куточок природи складаються з 4-х 
Дерев-планшеток у різні пори року з галявиною та додаткових малих 
карток (звірята, рослинність) для кожної пори року, якими можна 
оформлювати дерево за сезоном.   
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86522  
 

Дата реєстрації авторського права  04.03.2019  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Білик Олена Володимирівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір "Опис правил гри "Дерево "Пори року" 
у куточок природи"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

В описі правил гри "Дерево "Пори року" у куточок природи" розкрито 
правила гри. Дерево складається з чотирьох частин, кожна з яких 
позначає певну пору року, які треба склеїти між собою та з'єднати з 
спеціально створеною галявиною (також розбито на 4 сектори, що 
позначають сезони). Окремо йдуть додаткові малі карти (звірята, 
рослинність), якими можна оформлювати дерево за сезоном. Відтак, 
дерево 3-Д можна крутити відповідно до того, яка пора року за вікном, 
описувати та гратися із атрибутами.   
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86523  
 

Дата реєстрації авторського права  04.03.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Білик Олена Володимирівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір (дитяча література), ілюстрація, 
складений твір  

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірник творів "Ігрові дидактичні матеріали "Економічне виховання 
дітей"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Збірник вміщує 23 дидактичні гри (настільні), основу під лепбук 
"Професії", лепбук "Економним я росту", консультацію "Еколого-
економічне виховання дошкільників", які покликані розширювати 
економічні знання дітей, виховувати економічну свідомість, сприяти 
розвитку уяви, пам'яті, логічного мислення, мовлення, раціональності, 
спостережливості у дітей тощо.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86524  
 

Дата реєстрації авторського права  04.03.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Філіпчук Степан Павлович  
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Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Стаття "Українська Громада розвитку технічного прогресу, мистецтва 
і шанувальників батьків, рідні" ("Українська Громада")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86525  
 

Дата реєстрації авторського права  04.03.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Корнейко Олександр Васильович, Кудінов Вадим Анатолійович, 
Ігнатушко Юрій Іванович  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Національна академія внутрішніх справ 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір учбового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчальний посібник "Дистанційний курс "Інформаційне 
забезпечення органів Національної поліції"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Метою створення даного твору є вивчення в навчальному закладі 
курсу "Інформаційне забезпечення органів Національної поліції". 
Зазначений курс складається з наступних блоків: "Авторський 
колектив", "Вступ", "Медіа", "Навчальні матеріали", "Список 
рекомендованих джерел".  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86526  
 

Дата реєстрації авторського права  04.03.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гурєєв Віктор Олександрович, Лисенко Євген Миколайович, Аветісян 
Олена Вікторівна  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Інститут проблем моделювання в енергетиці ім. Г. Є. Пухова 
Національної академії наук України 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  База даних  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  База даних "Інформаційно-режимна модель об'єднаної енергосистеми 
України"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   

База даних призначена для використання в автоматизованій системі 
розпізнання несанкціонованого впливу на режими роботи об'єктів 
критичної інфраструктури. Кластерна структура бази даних 
орієнтована на зберігання параметрів елементів та об'єктів об'єднаної 
енергосистеми, розрахункових параметрів і інформації, отриманої від 
SCADA і EMS в реальному часі.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86527  
 

Дата реєстрації авторського права  04.03.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кузнецов Олег Ігорович (Олег Вандер)  
 
Повне ім'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 роман "Свободный полёт"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Пригодницький роман розрахований на широке коло читачів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86528  
 

Дата реєстрації авторського права  04.03.2019  
 
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)  Літературно-письмовий твір "Правила проведення атлетичного 
турніру"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Атлетичний турнір - це турнір, в якому змагатимуться атлети. 
Атлетика - надзвичайно цікавий і захоплюючий вид спорту.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86529  
 

Дата реєстрації авторського права  04.03.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Затварський Василь 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)  Літературно-письмовий твір "Сценарій футшокбольного турніру та 
правила гри "Футшокбол (Новий варіант)"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Футшокбольний турнір - це турнір, в якому змагатимуться 
пробивальники. Футшокбол - надзвичайно цікава і захоплююча гра з 
рівними можливостями для усіх гравців.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86530  
 

Дата реєстрації авторського права  04.03.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Калиш Тетяна Давидівна  
 

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 "Особисті фотографії Калиш Тетяни 
Давидівни"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Збірка фотографічних творів містить особисті фотознімки, 
опубліковіані у мережі Інтернет.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86531  
 

Дата реєстрації авторського права  04.03.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Тамм Тамара Іванівна, Цодіков Владислав 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)  Науковий твір "Класифікації анальної тріщини (морфологічне 
обґрунтування)"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

На підставі аналізу гістоструктури ткинини анальної тріщини в різні 
терміни її існування, були виявлені достовірні відмінності в 
кількісному співвідношенні клітинних елементів, що характеризують 
фазу гострого запалення, фазу репарації і фазу рубцювання рани.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86532  
 

Дата реєстрації авторського права  04.03.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лозинський Владлен Олегович, Лозинський Олег Євгенійович, 
Бондарчук Олег Романович  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Друк документів про вищу освіту" 
("Diplomas")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма призначена для підготовки до друку документів про вищу 
освіту, здобуту бакалаврами і магістрами за різними спеціальностями 
та освітніми програмами, на основі інформації про випускників, яка 
міститься в Єдиній державній електронній базі з питань освіти.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86533  
 

Дата реєстрації авторського права  04.03.2019  
 

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)  Навчально-методичний посібник "Практичний курс інформатики для 
економістів"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

В навчально-методичному посібнику представлені методичні 
рекомендації по виконанню практичних робіт як в програмах пакета 
Microsoft Office 2003, так і в пакеті Microsoft Office 2010, оскільки 
набуття знань по роботі в обох цих версіях найпоширенішого в Україні 
офісного програмного забезпечення є важливим для фахівців 
економічного профілю.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86534  
 

Дата реєстрації авторського права  04.03.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сукачов Едуард Олексійович, Вакарчук Анна Олександрівна, 
Михайлова Любов Вадимівна  
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Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця Одеська національна академія зв'язку ім. О. С. Попова 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Дослідження завадової обстановки у 
стільниковій мережі"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Для оцінки ефективності розгорнутої стільникової мережі з метою 
забезпечення якості послуг, що надаються абонентам при їх русі за 
заданим маршрутом, запропоновано виконати дослідження зміни 
завадового стану у стільнику під час руху абонента за заданим 
маршрутом, що збігається з сіткою міських вулиць. Запропонована 
програма дозволяє ураховувати особливості такої мережі та 
проаналізувати завадову обстановку у реальному часі.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86535  
 

Дата реєстрації авторського права  04.03.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Воробйова Олена Михайлівна, Флейта Юрій Вікторович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця Одеська національна академія зв'язку ім. О. С. Попова 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Технічні засоби автоматизації"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Твір містить осучаснений виклад п'яти тем з курсу "Технічні засоби 
автоматизації": організація систем автоматизації, пристрої отримання 
інформації, підсилювачі, виконавчі механізми, логічні пристрої 
автоматики.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86536  
 

Дата реєстрації авторського права  04.03.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Черевик Дар'я Едуардівна  
 

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)  Лірична збірка "Хвилини прощання (Темними стежками дівочої 
душі...)"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Лірична збірка увібрала в себе 16 віршів і поему, де відображені типові 
переживання дівчинки-підлітка.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86537  
 

Дата реєстрації авторського права  04.03.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ковтун Ольга Володимирівна, Картавенко Сергій Олександрович, 
Данилюк Максим Іванович  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір архітектури  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Проект твору архітектури "Концептуальне рішення будівлі 
ЕКОЛОГО-ОСВІТНЬОГО ВІЗИТ-ЦЕНТРУ національних природних 
парків"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Проект твору архітектури презентує концептуальне рішення будівлі 
еколого-освітнього візит-центру національних природніх парків.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86538  
 

Дата реєстрації авторського права  04.03.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ковальчук Максим Леонтійович, Новоселов Артем Сергійович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір "Програма проведення чемпіонату і 
кубку з волейболу пляжного "Столичний" ("Столичний")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Відкритий чемпіонат та кубок з пляжного волейболу є щорічними 
турнірами, що проводяться кожного року, починаючи з 2011 року 
включно.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86539  
 

Дата реєстрації авторського права  04.03.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ковальчук Максим Леонтійович, Остапчук Максим Юрійович  
 



Авторське право і суміжні права. Офіційний бюлетень № 52, 2019 

 

1012 

Повне ім'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 "Програма проведення чемпіонату, 
кубку і суперкубку з волейболу "Столична Ліга" ("Столична Ліга")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86540  
 

Дата реєстрації авторського права  04.03.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бондаренко Ірина Володимирівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Харківська державна академія дизайну і мистецтв 

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва, літературний письмовий твір, 
ілюстрація  

 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка графічних зображень з описом "Прийоми використання 
інтерактивних технологій в дизайні закладів громадського 
харчування"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86541  
 

Дата реєстрації авторського права  04.03.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бойчук Олександр Васильович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Харківська державна академія дизайну і мистецтв 

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва, літературний письмовий твір, 
ілюстрація, складений твір  

 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка графічних зображень з описом "Спортивные утяжелители 
"STEEL NETWORK"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86542  
 

Дата реєстрації авторського права  04.03.2019  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Журавльова Наталія Михайлівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Прогноз как инструментарий для экономических 
исследований"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Журавлева Н. М. Прогноз как инструментарий для 
экономических исследований // Сборник статей ХVІІ международная 
конференция "Развитие науки в ХХІ веке" 2 часть. - 2016. - С. 88-92. 

 

 

Анотація   

Розглянуті проблеми прогнозної екстраполяції трендів, перетворення 
вихідних даних для прогнозу, встановлення адекватності та значимості 
моделі.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86543  
 

Дата реєстрації авторського права  04.03.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Журавльова Наталія Михайлівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Можливості використання актуарних розрахунків в 
економічній діяльності"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Журавльова Н. М. Можливості використання 
актуарних розрахунків в економічній діяльності // Сборник статей 
ХVІІ международная конференция "Развитие науки в ХХІ веке"                
2 часть. - 2016. - С. 92-96. 

 
Анотація   

Розглянута можливість використання актуарних розрахунків в 
економічній діяльності: страховій справі, інвестиційній діяльності, 
банківській справі та у пенсійних схемах.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86544  
 

Дата реєстрації авторського права  04.03.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Іван Слободяків (псевдонім)  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір релігійного характеру  
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Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір "Спосіб подолання залежності від 
шкідливої звички"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

У творі описано спосіб подолання залежності від шкідливої звички.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86545  
 

Дата реєстрації авторського права  06.03.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Марисюк Тетяна Владиславівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва, складений твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірник творів образотворчого мистецтва "Дизайни для інтер'єру 
Марисюк Тетяни" ("Дизайни інтер'єру Тетяни Марисюк")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Збірник зображень, що можна використовувати при оформленні 
дизайнів для інтер'єру. Відповідні зображення можна використовувати 
у тому числі у вигляді наклейок. Дизайн призначений для дитячих 
кімнат, спалень в стилі Бохо, Рустик та Морської тематики.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86546  
 

Дата реєстрації авторського права  06.03.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Тичук Руслан Борисович, Петрович Сергій Драганович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "SMART кабінет фізики" ("SMART кабінет")  
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Комп'ютерна програма є "розумним" освітнім середовищем, яке 
повністю автоматизоване і може працювати в 3 режимах: стандарт, 
автоматичний, автоматичний енергозберігаючий. Управління кабінету 
може здійснюватися за допомогою: ПК, смартфона та інфрачервоного 
пульта дистанційного управління.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86547  
 

Дата реєстрації авторського права  06.03.2019  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Федоренко Геннадій 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 нижчого рівня  для зняття  
інформації з приладів обліку енергоресурсів"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Програма створена на мові програмування Python. Є універсальним 
засобом отримання інформації з приладів обліку енергоресурсів, які 
підтримують інтерфейс RS-485. Програма може функціонувати під 
операційними системами Linux та Windows та не потребує додаткових 
програмних засобів для виконання. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86548  
 

Дата реєстрації авторського права  06.03.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Федоренко Геннадій 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 створення та коригування бази 
даних показників приладів обліку енергоресурсів"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Програма створена на мові програмування Python i є універсальним 
засобом створення та коригування бази даних показників приладів 
обліку енергоресурсів, які підтримують інтерфейс RS-485. Програма 
може функціонувати під операційними системами Linux та Windows.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86549  
 

Дата реєстрації авторського права  06.03.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шимкевич Катерина Олександрівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук 
за спеціальністю 07.00.02 - всесвітня історія "Участь міжурядових та  
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                                                            громадських організацій у подоланні наслідків воєнних злочинів у 
країнах колишньої Югославії (1991-2008 рр.)"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Дисертація присвячена воєнним злочинам, спричиненим Балканською 
кризою кінця ХХ - початку ХХІ ст., які мали масштабні прояви та 
наслідки. До подолання останніх були залучені міжурядові та неурядові 
організації як міжнародного, так і національного рівня.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86550  
 

Дата реєстрації авторського права  06.03.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Маклюк Ольга Миколаївна, Жураковська Леся Вікторівна, 
Шимкевич Катерина Олександрівна  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Наукова стаття "Тренінг з антипропаганди для молоді: формування 
критичного мислення"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Піднімається питання важливості застосування ділової гри з питань 
пропаганди та антипропаганди в педагогічному процесі як форми 
розвитку критичного мислення. Запропонований сценарій тренінгу, що 
може застосовуватися у середніх та вищих навчальних закладах, 
спрямований на ознайомлення учасників з інструментами пропаганди 
та їх проявами у відеоматеріалах та друкованих ЗМІ.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86551  
 

Дата реєстрації авторського права  06.03.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Полякова Лариса Іванівна, Крилова Алла Миколаївна, Буцький 
Павло Едуардович  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Наукова стаття "Development of executive branches in independent 
Ukraine"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

У статті визначено етапи формування гілок виконавчої влади з часу 
проголошення незалежності України у 1999 році. Проаналізовано  
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проблеми формування органів виконавчої влади в концепціях 
Конституції. Зроблено висновки щодо ролі органів виконавчої влади в 
процесі створення держави на основі нової Конституції України.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86552  
 

Дата реєстрації авторського права  06.03.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Полякова Лариса Іванівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Наукова стаття "Історичний погляд на конституційну реформу 2004 р.: 
етапи та наслідки"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Стаття присвячена процесу проведення конституційної реформи 2004 р., 
аналізуються шляхи внесення змін до Конституції України.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86553  
 

Дата реєстрації авторського права  06.03.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Жиряков Олександр Юрійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Наукова стаття "Британська та російська історіографія Другої 
світової війни: використання метода альтернативної історії"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Стаття присвячена дослідженню історії розробки та використання 
методу "альтернативної історії" в британській та російській 
історіографії Другої світової війни, встановлені та розкриті особливості 
методики його застосування.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86554  
 

Дата реєстрації авторського права  06.03.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Жиряков Олександр Юрійович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   
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Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Наукова стаття "Problem cause Soviet-German War in the Imperial 
Russian historiography toward"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Стаття присвячена дослідженню історії створення та удосконалення 
гіпотез причин радянсько-німецької війни в імперському напрямі 
російської історіографії Другої світової війни, встановлені та розкриті 
ключові положення даних гіпотез.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86555  
 

Дата реєстрації авторського права  06.03.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Скалозуб Владислав Васильович, Клименко 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)  Літературний письмовий твір наукового характеру "Удосконалений 
метод та інформаційна технологія дистанційного керування 
експлуатацією парку залізничних стрілочних електродвигунів за 
параметрами поточного та прогнозованого стану з використанням 
процедур класифікації антиперсистентних процесів"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У статті наведено удосконалений метод та інформаційна технологія 
дистанційного керування експлуатацією парку залізничних стрілочних 
електродвигунів за параметрами поточного та прогнозованого стану з 
використанням процедур класифікації антиперсистентних процесів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86556  
 

Дата реєстрації авторського права  06.03.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Притуляк 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 "Детерміноване моделювання функціонального зв'язку 
між ліквідністю та оборотністю поточних активів"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86557  
 

Дата реєстрації авторського права  06.03.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Волошин Андрій Петрович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, ілюстрація  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературно-письмовий твір "Гіпотеза про зіткнення Місяця з 
планетою Земля та формування рельєфу на цих планетах"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Теоретична розробка сумісно із фактичними доказами, які 
підтверджують безпечний факт зіткнення планети Земля з планетою 
Місяць, що призвів до утворення 4-х басейнів - кратерів океанів, 
гірських масивів та доставки води у вигляді криги, яка в подальшому 
забезпечила створення атмосфери та різних форм життя.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86558  
 

Дата реєстрації авторського права  06.03.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Белінська Яніна 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 "Проблеми розвитку зовнішньоторговельної діяльності 
України"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Белінська Я. В. Проблеми розвитку 
зовнішньоторговельної діяльності України / Економічний вісник. 
Серія: Фінанси, облік, оподаткування. - 2017. - Випуск 1. - С. 12-20. 

 

Анотація   

У статті проаналізовано проблеми розвитку зовнішньої торгівлі 
України на поточному етапі та виклики на шляху входження України у 
світовий економічний простір.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86559  
 

Дата реєстрації авторського права  06.03.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Белінська Яніна 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 "Проблеми валютно-курсової стабільності в Україні"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Белінська Я. В. Проблеми валютно-курсової 
стабільності в Україні / Актуальні Проблеми Економіки. - 2009. - № 8 (98). - 
С. 200-208. 

 

Анотація   

У статті висвітлено основні причини і наслідки валютної 
нестабільності в Україні.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86560  
 

Дата реєстрації авторського права  06.03.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Белінська Яніна 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 "Підходи до формування стратегії фінансування кредитно-
інвестиційної діяльності в умовах глобалізації"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Белінська Я. В. Підходи до формування стратегії 
фінансування кредитно-інвестиційної діяльності в умовах глобалізації / 
Бізнес-Навігатор. - 2018. - Випуск 3-2 (46). - С. 75-80. 

 

Анотація   

У статті висвітлено особливості різних стратегій фінансування 
інвестиційної діяльності. Визначено основні проблеми, що перешкоджають 
активізації фінансування інвестиції в Україні. Встановлено напрями 
підвищення інвестиційної привабливості України.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86561  
 

Дата реєстрації авторського права  06.03.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Белінська Яніна 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 "Кластерний підхід до оцінки міжнародної 
конкурентоспроможності банківського сектору"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Белінська Я. В. Кластерний підхід до оцінки 
міжнародної конкурентоспроможності банківського сектору /  
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                                                           Науковий вісник Ужгородського національного університету. - 2018. - 
Випуск 20. Ч. 1. - С. 37-41. 

 

Анотація   

У статті проаналізовано підходи до визначення 
конкурентоспроможності банківського сектору.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86562  
 

Дата реєстрації авторського права  06.03.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Белінська Яніна 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 "Феномен криптовалюти: сутність, механізм виникнення, 
проблеми використання"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Белінська Я. В. Феномен криптовалюти: сутність, 
механізм виникнення, проблеми використання / Економічний вісник. 
Серія: Фінанси, облік, оподаткування. - 2018. - Випуск 2. - С. 11-20. 

 

Анотація   

У статті досліджено процес виникнення криптовалюти як частини 
криптоекономіки (цифрової економіки), в основі якої лежить 
принципово нова технологія - блокчейн.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86563  
 

Дата реєстрації авторського права  06.03.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Тупєєв Юлай Вільович, Тіхоміров Анатолій Іванович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчально-методичний посібник "Спеціальна фізична підготовка 
допризовної молоді"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Посібник пропонує різноманітні комплекси вправ для фізичного 
розвитку різних груп м'язів.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86564  
 

Дата реєстрації авторського права  06.03.2019  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Тупєєв Юлай Вільович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Монографія "Концепція формування техніки рухових дій борців 
вільного стилю з використанням комп'ютерних мультимедіа технологій"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У монографії розглянуто основні аспекти формування техніки рухових 
дій борців вільного стилю з використанням комп'ютерних мультимедіа 
технологій, що є одним з найважливіших компонентів тренувального 
процесу і спортивного вдосконалення.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86565  
 

Дата реєстрації авторського права  06.03.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Тіхоміров Анатолій Іванович, Тупєєв Юлай Вільович  
 
Повне ім'я або 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 "Реабілітація студентів після спортивних травм і 
захворювань"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У монографії велику увагу приділено систематизації засобів фізичної 
культури, що застосовуються з профілактичною і лікувальною метою, 
а також питанням мануальної терапії, позитивному мисленню, основам 
здорового харчування, багатьом іншим методам профілактики.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86566  
 

Дата реєстрації авторського права  06.03.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Демченко Юлія Миколаївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчально-методичний посібник "Математика"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86567  
 

Дата реєстрації авторського права  06.03.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Погромська Ганна Сергіївна, Махровська Наталя Анатоліївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "STEM-майданчик "3D-пригоди Alice" ("3D-пригоди 
Alice")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Науковий твір полягає в популяризації програмування серед 
школярів.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86568  
 

Дата реєстрації авторського права  06.03.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Погромська Ганна Сергіївна, Махровська Наталя Анатоліївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "STEM-майданчик "Media-Art" ("Media-Art")  
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Науковий твір полягає в створенні середовища для розвитку творчого 
сприйняття, навчання основ комп'ютерної графіки та художньо-
технічного проектування, що підштовхує учасників до креативного 
вирішення поставлених завдань, розуміння принципів естетики.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86569  
 

Дата реєстрації авторського права  06.03.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Войтко Вікторія Володимирівна, Пастух Михайло Олексійович, 
Завальнюк Євген Костянтинович, Невський Владислав Станіславович, 
Козубенко Максим 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 "Квест-система по замках та палацах"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Квест-система забезпечує проведення історичного квесту серед замків 
та палаців Поділля, що дозволить розвивати туристичну галузь. Квест-
система передбачає нарахування рейтингових балів учасникам та 
реалізацію їх бонусного заохочення.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86570  
 

Дата реєстрації авторського права  06.03.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кузнєцова Світлана Олександрівна   
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Графічне зображення "Мапа міста Херсона"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Мапа міста Херсона - це графічне зображення основних районів міста, 
парків, проспектів, вулиць, архітектурних пам'яток та інших будівель з 
неточним дотриманням масштабу. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86571  
 

Дата реєстрації авторського права  06.03.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кумановський Михайло Володимирович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Стаття "До питання кваліфікуючих ознак незаконного заволодіння 
землями водного фонду в особливо великих розмірах"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Кумановський М. В. До питання кваліфікуючих ознак 
незаконного заволодіння землями водного фонду в особливо великих 
розмірах // Актуальні проблеми боротьби зі злочинністю в умовах 
євроінтеграції: збірник наукових праць / за заг. ред. С. Я. Лихової. – К., 
2018. - С. 41-53. 

 

Анотація   

Вчинення незаконного заволодіння землями водного фонду в особливо 
великих розмірах при наявності кваліфікуючих ознак, передбачених в 
ч. 2 ст. 239-2 КК України, обтяжує кримінальну відповідальність 
винного і посилює кримінальне покарання за вчинене.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86572  
 

Дата реєстрації авторського права  06.03.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Рибікова Ганна Володимирівна, Грекова Лілія Юріївна  
 
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 "Деякі проблеми правового регулювання обшуку в Україні"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Рибікова Г. В., Грекова Л. Ю. Деякі проблеми 
правового регулювання обшуку в Україні // Наукові праці 
Національного авіаційного університету. Серія: Юридичний вісник 
"Повітряне і космічне право" Зб. наук. пр. - К.: НАУ, 2016. - № 2 (39). - 
С. 183-187. 

 
Анотація   

Стаття присвячена таким проблемам правового регулювання обшуку в 
Україні як відсутність легального визначення понять "обшук", 
"особистий обшук", віднесення процедури обшуку автотранспортного 
засобу у деяких випадках до особистого обшуку.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86573  
 

Дата реєстрації авторського права  06.03.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Логвиненко Аліса 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 "Значення дактилоскопічної інформації під час досудового 
розслідування злочинів"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Логвиненко А. О. Значення дактилоскопічної 
інформації під час досудового розслідування злочинів // Журнал 
східноєвропейського права. - 2018. - № 46. - С. 130-134. 

 
Анотація   

У статті проаналізовано сучасні наукові погляди, шляхи розвитку та 
вдосконалення дактилоскопії на сучасному етапі. Досліджені деякі  
проблеми отримання та використання дактилоскопічної інформації під 
час досудового розслідування злочинів.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86574  
 

Дата реєстрації авторського права  06.03.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Логвиненко Аліса Олександрівна  
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Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір науково-практичного характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Стаття "Проблеми використання дактилоскопічної інформації в 
розслідуванні злочинів"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Логвиненко А. О. Проблеми використання 
дактилоскопічної інформації в розслідуванні злочинів // Наукові праці 
Національного авіаційного університету. Серія: Юридичний вісник 
"Повітряне і космічне право" Зб. наук. пр. - К.: НАУ, 2017. - № 1 (42). - 
С. 174-178.  

 

Анотація   

У статті досліджено деякі проблеми використання дактилоскопічної 
інформації в процесі розкриття, розслідування і запобігання злочинам. 
Детально охарактерезовано стадії проведення дактилоскопічної 
експертизи.  
  

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86575  
 

Дата реєстрації авторського права  06.03.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Логвиненко Аліса Олександрівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір науково-практичного характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Стаття "Криміналістична методика розслідування злочинів: сучасний 
стан і проблеми розвитку"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Кочнєва А. О. Криміналістична методика 
розслідування злочинів: сучасний стан і проблеми розвитку // Наукові 
праці Національного авіаційного університету. Серія: Юридичний 
вісник "Повітряне і космічне право" Зб. наук. пр. - К.: НАУ, 2016. - № 1 
(38). - С. 157-161. 

 
Анотація   

У статті досліджено деякі проблеми сучасного стану та тенденції 
розвитку заключного розділу криміналістики - методики розслідування 
злочинів. Проаналізовано питання становлення методики 
розслідування злочинів. Висвітлено сучасні наукові погляди на 
сутність і завдання криміналістичної методики.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86576  
 

Дата реєстрації авторського права  06.03.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Логвиненко Аліса Олександрівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   
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Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір науково-практичного характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Стаття "Суд присяжних в Україні: проблеми теорії та практики"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Логвиненко А. О. Суд присяжних в Україні: проблеми 
теорії та практики // Наукові праці Національного авіаційного 
університету. Серія: Юридичний вісник "Повітряне і космічне право" 
Зб. наук. пр. - К.: НАУ, 2018. - № 1 (42). - С. 177-181. 

 

Анотація   

У статті розкривається питання правового статусу суду присяжних в 
Україні. Аналізуються погляди вчених щодо існування такого 
інституту. Визначається перелік нормативних актів в даній сфері. 
Аналізується зарубіжний досвід створення інституту присяжних.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86577  
 

Дата реєстрації авторського права  06.03.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Малярчук Назар Вікторович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Стаття "Формування та розвиток інституту приватного 
обвинувачення"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Малярчук Н. В. Формування та розвиток інституту 
приватного обвинувачення // Підприємництво, господарство і право. - 
2009. - 11 (167). - С. 184-186. 

 

Анотація   

У статті розглядаються питання, пов'язані з історією формування та 
розвитку інституту приватного обвинувачення. Необхідність 
законодавчого закріплення інституту приватного обвинувачення 
зумовлена змінами, що відбуваються у суспільстві, зокрема в 
державному регулюванні суспільних відносин.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86578  
 

Дата реєстрації авторського права  06.03.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Малярчук Назар Вікторович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Стаття "Обвинувачення у кримінальному судочинстві"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування : Малярчук Н. В. Обвинувачення у кримінальному 
судочинстві // Наше право. - № 2, ч. 1. - 2011. - С. 89-93. 

 

Анотація   

Розглянута правова природа поняття обвинувачення, яке варто 
розглядати у двох аспектах: матеріально-правовому, як кримінальний 
позов, і процесуальному, як кримінальне переслідування.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86579  
 

Дата реєстрації авторського права  06.03.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Малярчук Назар Вікторович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Стаття "Підстави закриття кримінальної справи приватного 
обвинувачення"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Малярчук Н. В. Підстави закриття кримінальної 
справи приватного обвинувачення // Наше право. - № 1. - 2010. - С. 95-98. 

 
Анотація   

В роботі розглянуті напрями реформування кримінально-
процесуального законодавства України, складовою якого є 
розроблення механізму вирішення кримінально-правових конфліктів 
на підставі змагальності і рівності прав сторін без шкоди як для 
публічних, так і для приватних інтересів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86580  
 

Дата реєстрації авторського права  06.03.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кубальський Владислав Нарцизович  
 
Повне ім'я або повне 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 поняття "державний суверенітет" у сучасному 
міжнародному праві"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Кубальський В. Н. Особливості поняття "державний 
суверенітет" у сучасному міжнародному праві // Правова держава. 
Випуск 28. - К.: Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН 
України, 2017. - С. 400-410. 

 

Анотація   

У статті досліджено зміст поняття "державний суверенітет", його 
міжнародно-правові властивості та особливості концепції державного 
суверенітету в міжнародному праві на сучасному етапі.   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86581  
 

Дата реєстрації авторського права  06.03.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кубальський Владислав Нарцизович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір науково-практичного характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Стаття "Проблеми введення кримінальної відповідальності за 
незаконне збагачення"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Кубальський В. Н. Проблеми введення кримінальної 
відповідальності за незаконне збагачення // Правова держава. Випуск 24. - 
К.: Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2013. -         
С. 368-374.  

 
Анотація   

Досліджено питання про допустимість і доцільність перегляду змісту 
принципу презумпції невинуватості у зв'язку з введенням норм про 
незаконне збагачення до КК України. Стаття про незаконее збагачення 
в КК України має передбачити ознаки діяння, визначені в 
антикорупційній конвенції ООН 2003р.   
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86582  
 

Дата реєстрації авторського права  06.03.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ланцедова 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)  Конспект лекцій "Теорія доказів в кримінальному провадженні"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Ланцедова Ю. О. Теорія доказів в кримінальному 
провадженні:  конспект лекцій. - Тернопіль: Осадца Ю. В. - 156 с. 

 
Анотація   

Конспект лекцій присвячено висвітленню загальних питань доказів в 
кримінальному провадженні. У стислому вигляді викладено ключові 
положення кримінального процесуального права України, що 
стосуються загальних засад теорії доказів. Розглянуті спірні питання 
теорії доказів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86583  
 

Дата реєстрації авторського права  06.03.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кумановський Михайло Володимирович  
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Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Стаття "О непосредственном объекте преступления, предусмотренного 
ст. 239-2 УК Украины (незаконное завладение землями водного фонда 
в особо крупных размерах)"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Кумановський М. В. О непосредственном объекте 
преступления, предусмотренного ст. 239-2 УК Украины (незаконное 
завладение землями водного фонда в особо крупных размерах) // 
Проблемы законности: сб. науч. тр. / отв. ред. В. Я. Тация. - Х.:             
Нац. Ун-т "ЮАУ им. Я. Мудрого", 2013. - Вип. 122. - С. 249-260. 

 
Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86584  
 

Дата реєстрації авторського права  06.03.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лихова Софія Яківна, Рибікова Ганна Володимирівна, Грекова Лілія 
Юріївна  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Стаття "Межі доказування у справах щодо вбивства матір'ю своєї 
новонародженої дитини"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Лихова С. Я., Рибікова Г. В., Грекова Л. Ю. Межі 
доказування у справах щодо вбивства матір'ю своєї новонародженої 
дитини // Наукові праці Національного авіаційного університету. 
Серія: Юридичний вісник "Повітряне і космічне право". - К.: НАУ, 
2018. - № 2 (47). - С. 166-171. 

 

Анотація   

В роботі досліджуються норми доказового права у судовому розгляді 
кримінальних справ за статтею 117 КК України задля забезпечення 
єдності судової практики. Аналізуються докази, покладені в основу 
обвинувальних вироків судів першої інстанції.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86585  
 

Дата реєстрації авторського права  06.03.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кубальський Владислав Нарцизович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
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Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Стаття "Проблеми кримінальної відповідальності за публічні заклики 
до вчинення злочинів проти державного суверенітету"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Кубальський В. Н. Проблеми кримінальної 
відповідальності за публічні заклики до вчинення злочинів проти 
державного суверенітету // Судова апеляція. 2 (51). - 2018. - С. 67-78. 

 

Анотація   

Досліджено основні проблеми кримінальної відповідальності за 
публічні заклики до вчинення злочинів проти державного суверенітету. 
Визначено сутність та особливості публічних закликів до вчинення 
злочинів проти державного суверенітету.   
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86586  
 

Дата реєстрації авторського права  06.03.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кубальський Владислав Нарцизович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Стаття "Кримінальна відповідальність за незаконне збагачення в 
контексті принципу презумпції невинуватості"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Кубальський В. Н. Кримінальна відповідальність за 
незаконне збагачення в контексті принципу презумпції невинуватості // 
Вісник Національної академії прокуратури України. 3 (31). - 2013. - С. 30-33. 

 

Анотація   

Досліджено питання про допустимість і доцільність перегляду змісту 
принципу презумпції невинуватості у зв'язку з введенням норм про 
незаконне збагачення до Кримінального Кодексу України.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86587  
 

Дата реєстрації авторського права  06.03.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Літвінова Ірина Феофанівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Стаття "Підстави обмеження майнових прав підозрюваного, 
обвинуваченого та інших осіб при тимчасовому вилученні електронних 
інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Літвінова І. Ф. Підстави обмеження майнових прав 
підозрюваного, обвинуваченого та інших осіб при тимчасовому  
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                                                            вилученні електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних 
терміналів систем зв'язку // Наукові праці Національного авіаційного 
університету. Серія: Юридичний вісник "Повітряне і космічне право". 
Зб. наук. пр. К. : НАУ, 2018. № 1 (46). - С. 171-176. 

 

Анотація   

У роботі досліджено фактичні та формально-правові підстави 
обмеження майнових прав підозрюваного, обвинуваченого та інших 
осіб при тимчасовому вилученні електронних інформаційних систем 
або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86588  
 

Дата реєстрації авторського права  06.03.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кубальський Владислав Нарцизович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Стаття "Засади кримінально-правової охорони державного 
суверенітету України"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Кубальський В. Н. Засади кримінально-правової 
охорони державного суверенітету України // Правова держава. Випуск 
26. - К. : Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2015. -    
С. 376-383. 

 
Анотація   

Досліджено систему кримінально законодавства України в частині 
норм, які спрямовані на охорону державного суверенітету. Визначено 
юридичну природу державного суверенітету. Наведено перелік 
злочинних посягань, об'єктом яких виступає чи може виступати 
державний суверенітет.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86589  
 

Дата реєстрації авторського права  06.03.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Абабілова Наталія Миколаївна, Сидоренко Юлія Ігорівна, Усаченко 
Ірина Валеріївна, Бондур Юлія 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)  Навчальний посібник для самостійної роботи студентів І курсу 
спеціальності "Переклад" (денна та заочна форма навчання) "Develop 
your skills (частина І)"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Develop your skills (частина І): навчальний посібник 
для самостійної роботи студентів І курсу спеціальності "Переклад"  
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                                                           (денна та заочна форма навчання). / автори-укладачі Н. М. Абабілова, 
Ю. І. Сидоренко, І. В. Усаченко, Ю. В. Бондур. - Миколаїв: ФОП 
Швець, 2019. - 288 с.  

 
Анотація   

Навчальний посібник призначено для студентів І курсу спеціальності 
"Переклад" і містить серію типових завдань для виконання самостійної 
роботи з дисципліни "Практичний курс першої іноземної мови".  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86590  
 

Дата реєстрації авторського права  06.03.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Абабілова Наталія 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 "Технологія анотування та 
реферування англійських науково-технічних текстів"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Навчально-методичний посібник "Технологія 
анотування та реферування англійских науково-технічних текстів" / 
Упоряд. Абабілова Н. М. - Миколаїв: ФОП Швець В. М., 2018. - 96 с. 

 

Анотація   

Навчально-методичний посібник присвячено особливостям перекладу 
науково-технічної літератури з англійської мови на українську.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86591  
 

Дата реєстрації авторського права  06.03.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Чубуков Олег Сергійович, Корж Анастасія Леонідівна  
 

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)  Твір "Опис до дитячого освітнього коміксу "І де я? Ідея!"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

"І де я? Ідея!" - це освітній комікс для дітей молодшого шкільного віку 
для ознайомлення школярів з поняттями та принципами академічної 
доброчесності. Кількість випусків - 6. Мета проекту: донести до дітей 
важливу і корисну інформацію щодо цінності інтелектуальної власності, 
об'єктивності у пошуку і використанні інформації та повазі до себе і 
оточуючих доступним шляхом візуальної подачі у форматі коміксу.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86592  
 

Дата реєстрації авторського права  06.03.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Артеменко Наталія Вікторівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Наукова стаття "Облікова стаття установ державного сектора: сучасні 
підходи, порядок та умови зміни"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Артеменко Н. В. Облікова стаття установ державного 
сектора: сучасні підходи, порядок та умови зміни // Миколаївський 
національний університет імені В. О. Сухомлинського електронне 
наукове фахове видання "Глобальні та національні проблеми 
економіки". - Миколаїв. - 2017. - № 17 (червень) - С. 792-797.  

 
Анотація   

Твір присвячено обґрунтуванню специфіки порядку зміни облікової 
політики установ державного сектора як важливого засобу 
формування інформації під час здійснення бухгалтерського обліку.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86593  
 

Дата реєстрації авторського права  06.03.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Артеменко Наталія Вікторівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Наукова стаття "Облік у бюджетних установах: проблеми 
реформування та напрями їх вирішення"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Артеменко Н. В. Облік у бюджетних установах: 
проблеми реформування та напрями їх вирішення // Вісник 
Національного технічного університету "Харківський політехнічний 
інститут". Збірник наукових праць. Серія: Технічний прогрес і 
ефективність виробництва. – Х. : НТУ "ХПІ". - 2015. - № 26 (1135). - С. 
106-110. 

 

Анотація   

Твір присвячено аналізу сучасних особливостей та перспектив 
реформування, модернізації обліку в бюджетних установах, визначення 
напрямків удосконалення методології та переходу на єдині 
методологічні засади обліку і звітності.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86594  
 

Дата реєстрації авторського права  06.03.2019  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Артеменко Наталія Вікторівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Наукова стаття "Виробничі запаси: особливості обліку та методичні 
засади проведення аудиту"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Артеменко Н. В. Виробничі запаси: особливості обліку 
та методичні засади проведення аудиту // Електронне наукове фахове 
видання Мукачівського державного університету "Економіка і 
суспільство". - Мукачево. - 2017 - № 12 (жовтень). - С. 665-670. - Режим 
доступу до журналу: http//economyandsociety/in/ua 

 
Анотація   

Твір присвячено визначенню поняття виробничих запасів, розкриття 
особливостей бухгалтерського обліку виробничих запасів 
підприємства, дослідження основних етапів їх аудиторського 
дослідження та методики його проведення.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86595  
 

Дата реєстрації авторського права  06.03.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Артеменко Наталія Вікторівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Наукова стаття "Сучасна концепція реформування місцевих 
бюджетів: проблеми та перспективи"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Артеменко Н. В. Сучасна концепція реформування 
місцевих бюджетів: проблеми та перспективи // Вісник Національного 
технічного університету "Харківський політехнічний інститут". - Х. : 
НТУ "ХПІ". - 2014. - № 34 (1077). - С. 25-30. 

 

Анотація   

Твір присвячено визначенню поняття місцевих бюджетів, розгляд 
основних проблем та аналіз сучасних концепцій реформування 
місцевих бюджетів.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86596  
 

Дата реєстрації авторського права  06.03.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Артеменко Наталія Вікторівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   
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Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Наукова стаття "Сучасні підходи до визначення облікової політики 
установ державного сектора"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Артеменко Н. В. Сучасні підходи до визначення 
облікової політики установ державного сектора // Вісник 
Національного технічного університету "Харківський політехнічний 
інститут" (економічні науки). Збірник наукових праць. - Х. : НТУ 
"ХПІ". - 2017. - № 45 (1266). - С. 56-59. 

 

Анотація   

Твір присвячено обґрунтуванню специфіки облікової політики установ 
державного сектора як важливого засобу формування інформації під 
час здійснення бухгалтерського обліку.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86597  
 

Дата реєстрації авторського права  06.03.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Артеменко Наталія Вікторівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Наукова стаття "Нематеріальні активи: основи бухгалтерського 
обліку та методичні засади проведення аудиту"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Артеменко Н. В. Нематеріальні активи: основи 
бухгалтерського обліку та методичні засади проведення аудиту // 
Електронне наукове фахове видання Причорноморського науково-
дослідного інституту економіки та інновацій "Інфраструктура ринку", 
Одеса. - 2017. - № 8. - С. 185-190. 

 
Анотація   

Твір присвячено обґрунтуванню класифікації нематеріальних активів, 
аналізу сучасних проблем їх обліку та аудиту, відображення у 
фінансовій звітності.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86598  
 

Дата реєстрації авторського права  06.03.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дем'янюк Марія 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)  Монографія "Синергия гуманизма, этики и эстетики как основа 
деятельности Союза христианских писателей Украины"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Демянюк М. Б. Синергия гуманизма, этики и 
эстетики как основа деятельности Союза христианских писателей 
Украины. К. : Изд-во Гуд Т. С. - 2018. - 100 с. 

 
Анотація   

Досліджується СХПУ, яка об'єднує представників усіх трьох 
християнських конфесій. Спілка постає як форма втілення синергії 
гуманізму, етики та естетики. При цьому мистецтво слова є способом 
трансляції, втілення християнських цінностей.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86599  
 

Дата реєстрації авторського права  06.03.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дем'янюк Марія Борисівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір (дитяча література), складений твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературно-художнє видання "Марійчині казки. Видання друге, 
доповнене"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Дем'янюк М. Б. Марійчині казки. Видання друге, 
доповнене. - Хмельницький, Видавець ФОП Цюпак А. А., 2018. - 96 с. 

 
Анотація   

У книжечці, адресованій маленьким читачам, представлені казки, які 
занурюють дітей у загадковий світ пригоди, вчать щирому і дружньому 
спілкуванню.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86600  
 

Дата реєстрації авторського права  06.03.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шапошник Галина Григорівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Формування комунікативної активності та 
креативного мислення студентів з використанням інноваційних 
технологій навчання на заняттях німецької мови"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Шапошник Г. Г. Формування комунікативної 
активності та креативного мислення студентів з використанням 
інноваційних технологій навчання на заняттях німецької мови // 
Збірник наукових праць Хмельницького інституту соціальних 
технологій Університету "Україна". - 2018. - № (1) 15. - С. 29-33.   

 

Анотація   

Нові інформаційні технології - це сукупність методології та технології 
навчання, в основу якої покладено використання комп'ютерних  
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навчальних програм, електронних посібників і підручників, що 
забезпечують інтерактивний програмно-методичний супровід 
навчального процесу і є однією з форм реалізації мети та змісту 
сучасної парадигми гуманізованої освіти.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86601  
 

Дата реєстрації авторського права  06.03.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дьома Наталія Сергіївна, Лозинська Олена Василівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчальний посібник "English for law students"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Навчальний посібник "English for law students" призначено для 
розвитку навичок розуміння та аналізу оригінальних текстів з 
основних проблем правознавства, накопичення словникового запасу за 
фахом, формування вмінь усного мовлення у студенетів - юристів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86602  
 

Дата реєстрації авторського права  06.03.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лузан Петро Григорович, Зайцева Інна Веніамінівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Проблемно-розвивальне навчання як домінанта 
формування професійної компетентності майбутніх фахівців"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: П. Лузан, І. Зайцева. Проблемно-розвивальне навчання 
як домінанта формування професійної компетентності майбутніх фахівців // 
Професійна освіта : методологія, теорія та технології : зб. наук. праць. – 
К. : Педагогічна думка, 2015. - Вип. 1. - С. 97-108. 

 
Анотація   

У статті висвітлено основні підходи до проектування організаційних 
форм проблемно-розвивального навчання. Розглянуто можливості 
інформаційної лекції, проблемної лекції, навчального проектування у 
реалізації ідей компетентості методології.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86603  
 

Дата реєстрації авторського права  06.03.2019  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Зайцева Інна Веніамінівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Усна традиційна культура в системі національного 
виховання особистості"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

У статті досліджується потреба сучасного суспільства у формуванні 
молодого покоління високого рівня національної свідомості, яка є 
серцевиною національного виховання особистості. Визначено роль 
усної традиційної культури в системі національного виховання 
особистості.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86604  
 

Дата реєстрації авторського права  06.03.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Зайцева Інна Веніамінівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Культурологічний компонент професійної освіти в 
сучасному університеті"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Зайцева І. В. Культурологічний компонент 
професійної освіти в сучасному університеті // Наукові праці Камянець-
Подільського національного університету імені Івана Огієнка : 
Філологічні науки. Випуск 38. - Кам'янець-Подільський : Аксіома, 
2015. - 432 с. 

 

Анотація   

В статті проанізовано найбільш ефективні методи формування 
культурологічної компетентності у студентів вищих навчальних 
закладів.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86605  
 

Дата реєстрації авторського права  06.03.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Зайцева Інна Веніамінівна  
 

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 "Культурологічний підхід як ціннісно-мотиваційна 
основа професійної діяльності"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У статті описується суть, принципи, основні підходи до реалізації 
культурологічного підходу у професійній діяльності особи. 
Висвітлюється ціннісно-мотиваційний аспект підготовки студентів до 
культуротворчої діяльності. Характеризується феномен 
культурологічної компетентності як рівень соціалізації та 
інкультурації особистості в суспільстві.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86606  
 

Дата реєстрації авторського права  06.03.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Плужнікова Тетяна Владиславівна, Костріков Анатолій Васильович, 
Краснова Оксана Іванівна  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Вивчення обізнаності студентської молоді м. Полтави 
щодо наркотичної залежності"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Наркоманія - це важка хвороба, яка дуже швидко розвивається. 
Кількість наркоманів зростає в усьому світі, в тому числі і в Україні. 
Приблизно 27 мільйонів наркозалежних осіб потребують лікування. 
Щорічно 200 тисяч чоловік гинуть з причин, пов'язаних зі 
споживанням наркотиків.   
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86607  
 

Дата реєстрації авторського права  06.03.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Голованова Ірина Анатоліївна, Краснова Оксана Іванівна, Краснов 
Олег Георгійович  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Медичне забезпечення військових частин Збройних 
Сил України в умовах антитерористичної операції"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   

Розглянуто проблеми медичного забезпечення військовослужбовців 
Збройних Сил України та шляхи вдосконалення системи медичного 
забезпечення в умовах АТО. Проаналізовано забезпеченість військових 
частин медикаментами, медичними кадрами та медичними 
технологіями.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86608  
 

Дата реєстрації авторського права  06.03.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Краснова Оксана Іванівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Стан та проблеми розвитку фінансування охорони 
здоров'я на селі"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Розглянуто основні проблеми розвитку сільської медицини. В 
сільських районах система охорони здоров'я характеризується 
недостатнім забезпеченням сучасним лікувально-діагностичним 
обладнанням та кваліфікованим медичним персоналом, низькою 
якістю медичних послуг.   
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86609  
 

Дата реєстрації авторського права  07.03.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Вознюк Юрій Степанович, Зорька Олександр Володимирович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Державний університет інфраструктури та технологій 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Наукова стаття "Феномен "малоросійства" як чинник сучасної 
геополітики у гібридній війні Росії проти України"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Вознюк Ю., Зорька О. Феномен "малоросійства" як 
чинник сучасної геополітики у гібридній війні Росії проти України // 
Воєнна історія. - 2016. - № 1 (80). - С. 51-63. 

 

Анотація   

В статті авторами робиться спроба ретроспективного аналізу історичного, 
соціокультурного та ментального феномену "малоросійства" як чинника 
сучасної геополітики в гібридній війні Росії проти України.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86610  
 

Дата реєстрації авторського права  07.03.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Вознюк Юрій Степанович, Зорька Олександр Володимирович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Державний університет інфраструктури та технологій 

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Наукова стаття "Євромайдан 2013-2014 років як геополітичний та 
цивілізаційний вибір українців"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Вознюк Ю., Зорька О. Євромайдан 2013-2014 років як 
геополітичний та цивілізаційний вибір українців // Воєнна історія. - 
2015. - № 1 (79). - С. 80-95. 

 
Анотація   

В статті авторами робиться спроба концептуального аналізу 
Євромайдану 2013-2014 років як складного, багатовимірного світового 
соціокультурного і політичного феномену.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86611  
 

Дата реєстрації авторського права  07.03.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лепшина Владислава Олегівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "DEEPLY"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86612  
 

Дата реєстрації авторського права  07.03.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Баранник Михайло Васильович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Державний університет інфраструктури та технологій 

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Наукова стаття "Кризис цивилизации как культурологическая 
проблема"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Баранник М. В. Кризис цивилизации как 
культурологическая проблема // Водний транспорт. - 2013. - № 3 (18). - 
С. 218-220. 

 
Анотація   

В матеріалах автором розкриваються деструктивні явища в світовій 
політиці, економіці, екології, демографії як прояв передусім загальної 
системної кризи сучасної цивілізації.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86613  
 

Дата реєстрації авторського права  07.03.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Баранник Михайло Васильович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Державний університет інфраструктури та технологій 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Наукова стаття "Філософія права як світоглядно-методологічна 
основа реформ правової системи України"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Баранник М. В. Філософія права як світоглядно-
методологічна основа реформ правової системи України // Матеріали 
VІІІ Міжнародної науково-практичної конференції "Актуальні 
проблеми сучасного розвитку цивільного, міжнародного морського, 
господарського та транспортного права". - 2018. - С. 226-229. 

 

 

Анотація   

Автором розкривається нагальна потреба корінного реформування 
правової системи українського суспільства, передусім в царині, що 
стосується правових норм та забезпечення законності і правопорядку.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86614  
 

Дата реєстрації авторського права  07.03.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Вознюк Юрій Степанович, Зорька Олександр Володимирович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Державний університет інфраструктури та технологій 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Наукова стаття "Гетьман Петро Конашевич-Сагайдачний - видатний 
державний громадсько-політичний та військово-морський діяч 
України"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Баранник М., Зорька О. Гетьман Петро Конашевич-
Сагайдачний - видатний державний громадсько-політичний та військово-
морський діяч України // Воєнна історія. - 2010. - № 5 (53). - С. 5-12. 
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Анотація   

В статті авторами розкривається історичний феномен особистості 
видатного державного громадсько-політичного та військово-морського 
діяча України.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86615  
 

Дата реєстрації авторського права  07.03.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Вознюк Юрій Степанович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Державний університет інфраструктури та технологій 

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Наукові тези "Соціальне насильство та виникнення феномену війни"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Вознюк Ю. С. Соціальне насильство та виникнення 
феномену війни // Матеріали VІІІ Міжнародної науково-практичної 
конференції "Актуальні проблеми сучасного розвитку цивільного, 
міжнародного морського, господарського та транспортного права". - 
2018. - С. 235-244. 

 
Анотація   

Автор робить спробу концептуального, історичного аналізу 
виникнення феномену війни як прояву суспільно організованого 
соціального насильства під час трансформації первісного комунізму у 
ранньокласові цивілізації Стародавнього Світу.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86616  
 

Дата реєстрації авторського права  07.03.2019  
 
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 "Visualization, Aggregation, Estimation of EEG" 
("VisAgEs EEG")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86617  
 

Дата реєстрації авторського права  07.03.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Микитин Ольга Петрівна  
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Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка малюнків "Dropfish"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Малюнки, що є продовженням загальної тематики зображення риби і 
каплі. Передбачається, що будуть надруковані на тканину.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86618  
 

Дата реєстрації авторського права  07.03.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Микитин Ольга Петрівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка графічних зображень "Dropfish" для ткацтва, в'язання"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Узори для переплетення ниток, що повинні утворювати малюнок на 
тканині жакардовим переплетенням, а також узори при в'язанні, 
вишиванні тощо.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86619  
 

Дата реєстрації авторського права  07.03.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Микитин Ольга Петрівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка графічних зображень "Dropfish"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86620  
 

Дата реєстрації авторського права  07.03.2019  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кундельчук Оксана Петрівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчальний посібник "Теорія еволюції: Генетичні та екосистемні 
основи еволюційних процесів. Конспекти лекцій. Для здобувачів 
ступеня вищої освіти бакалавр спеціальностей 091 Біологія, 014.05 
Середня освіта (Біологія), денної та заочної форм навчання"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Посібник містить конспекти лекцій по окремих питаннях сучасної 
теорії еволюції для здобувачів ступеня вищої освіти бакалавр 
спеціальностей 091 Біологія, 014.05 Середня освіта (Біологія), денної та 
заочної форм навчання.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86621  
 

Дата реєстрації авторського права  07.03.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Башкірцев Олексій Вадимович, Няньковська Олена Сергіївна, 
Няньковський Сергій Леонідович  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір наукового характеру "Анкета-опитувальник 
для оцінки якості життя з метою покращення продуктивності "HealthAudit"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Комплекс запитань для оцінки способу життя, харчування та 
життєдіяльності особи.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86622  
 

Дата реєстрації авторського права  07.03.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мазур Андріана Володимирівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Дисертація "Формування структури основних засобів науково-
технічної підготовки машинобудівного виробництва"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Роботу присвячено вирішенню наукового завдання з розроблення 
теоретичних положень та прикладних рекомендацій щодо формування 
структури основних засобів науково-технічної підготовки 
машинобудівного виробництва.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86623  
 

Дата реєстрації авторського права  07.03.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мазур Андріана Володимирівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Наукова стаття "Визначення внеску НТПВ у формування прибутку 
від реалізації продукції підприємства"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Мазур А. В. Визначення внеску НТПВ у формування 
прибутку від реалізації продукції підприємства // Вісник Національного 
університету "Львівська політехніка". - 2015. - № 835. - С. 165-171. 

 

Анотація   

У статті досліджено питання фінансування стадії науково-технічної 
підготовки виробництва (НТПВ). Для забезпечення стадії НТПВ 
необхідними коштами запропоновано акумулювання власних коштів 
підприємства від реалізації науково-технічної продукції.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86624  
 

Дата реєстрації авторського права  07.03.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Боднарчук Оксана Іванівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Адміністративно-правове регулювання у сфері 
соціального захисту прав дітей"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Досліджено та визначено особливості адміністративно-правового 
регулювання соціального захисту прав дітей; виявлено недоліки у цій 
сфері та обґрунтовано пропозиції та рекомендації щодо удосконалення 
чинного законодавства.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86625  
 

Дата реєстрації авторського права  07.03.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Боднарчук Оксана Іванівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Правове забезпечення системи опіки над дітьми-
сиротами в Польщі: досвід для України"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Боднарчук О. І. Правове забезпечення системи опіки 
над дітьми-сиротами в Польщі: досвід для України / Актуальні 
проблеми вітчизняної юриспруденції. - 2016. - Випуск 2. - С. 86-89. 

 

Анотація   

У статті проаналізовано особливості реформування системи опіки над 
дітьми-сиротами в Польщі. Розкрито значення понять 
"деінституціалізація" та "деморалізація". Внесено пропозиції щодо 
підвищення ефективності системи опіки над дітьми-сиротами в 
Україні.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86626  
 

Дата реєстрації авторського права  07.03.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Башта Іван Іванович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Особливості категорії "змагальність" у контексті 
вдосконалення кримінального процесуального законодавства 
України"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Башта І. І. Особливості категорії "змагальність" у 
контексті вдосконалення кримінального процесуального 
законодавства України / "Порівняльно-аналітичне право". - 2018. -         
№ 4. - С. 409-412. 

 

Анотація   

Статтю присвячено визначенню концептуальних засад змагальності в 
кримінальному процесі України.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86627  
 

Дата реєстрації авторського права  07.03.2019  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Жураєв Рустам Курбанович, Зербіно Дмитро Деонисович  
 

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 "Синдром Марфана: клинические и 
патоморфологические преобразования после хирургического лечения 
аневризмы аорты"    

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Досліджено стан хворих на синдром Марфана (СМ), які перенесли 
операцію з приводу аневризми висхідного відділу аорти з заміною 
висхідної аорти і аортального клапана (операція Бентала).  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86628  
 

Дата реєстрації авторського права  07.03.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Пашков Володимир Юрійович (Pashkov Design)  
 

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 "Дверні ручки (MVM) і вази 2017-2018 рр."   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Збірка складається з дверних ручок і ваз 2017-2018 рр.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86629  
 

Дата реєстрації авторського права  07.03.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Меняйлов Євген Сергійович, Кривцов Сергій Олегович, Базілевич 
Ксенія 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 "Web-додаток для вирішення задач 
стохастичної оптимізації за допомогою паралельного популяційного 
методу" ("PPMweb")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   

Програмний продукт PPMweb призначений для вирішення задач 
стохастичної оптимізації за допомогою паралельного популяційного 
методу.   
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86630  
 

Дата реєстрації авторського права  07.03.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Прокопенко Наталія Семенівна, Гудзь 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)  Навчальний посібник "Інтелектуальний капітал"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Прокопенко Н. С., Гудзь О. Є. Інтелектуальний 
капітал: навчальний посібник. - Львів : Ліга-Прес, 2018. - 172 с. 

 
Анотація   

У посібнику розкрито основні поняття й терміни та висвітлено широке 
коло питань теоретико-методологічного характеру щодо формування, 
управління та розвитку інтелектуального капіталу.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86631  
 

Дата реєстрації авторського права  07.03.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Прокопенко Наталія Семенівна, Гудзь Олена Євгенівна, Харковина 
Олексій Григорович  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Монографія "Розвиток інтелектуального капіталу"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Прокопенко Н. С., Гудзь О. Є., Харковина О. Г. 
Розвиток інтелектуального капіталу: монографія. - Львів : Ліга-Прес, 
2018. - 180 с. 

 
Анотація   

В монографії висвітлено теоретико-методологічні та практичні аспекти 
розвитку інтелектуального капіталу.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86632  
 

Дата реєстрації авторського права  07.03.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Деркач Юрій (DERKACH YURIY), Демковська Людмила Валеріївна  
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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 "Малюй"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Лірична пісня про кохання.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86633  
 

Дата реєстрації авторського права  07.03.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Білик Олена Володимирівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, твір образотворчого мистецтва, 
складений твір  

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка творів "Картотеки рухливих ігор (молодший вік, середній вік, 
старший вік)"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

До реєстрації пропонується Збірка "Картотеки  рухливих ігор 
(молодший вік, середній вік, старший вік)". Картотеки рухливих ігор 
складені для дітей дошкільного віку за програмою "Дитина" та 
включають ігри за  напрямами: біг, ходьба, атракціони, ігри на 
обмеженому просторі, кидання і ловіння предметів, орієнтування у 
просторі, повзання і лазіння, стрибки. Картотеки оформлено у програмі 
Фотошоп, додано рамки, текст, малюнки, номери, відповідне 
спрямування (стрибки, лазіння, ходьба і т. д.), малюнки, закладинки до 
кожного спрямування.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86634  
 

Дата реєстрації авторського права  07.03.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Білик Олена Володимирівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка творів "Маски до рухливих ігор (молодший вік, середній вік, 
старший вік)"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

До реєстрації пропонується Збірка творів "Маски до рухливих ігор 
(молодший вік, середній вік, старший вік)". Маски до рухливих ігор 
створені до картотеки рухливих ігор на молодший вік, середній вік, 
старший вік. Картотеки оформлено у програмі Фотошоп, створено: 
рамки,  малюнки відповідно змісту рухливої гри.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86635  
 

Дата реєстрації авторського права  07.03.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Білик Олена Володимирівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, твір образотворчого мистецтва, 
складений твір  

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка творів "Картотека народних ігор"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

До реєстрації пропонується Збірка "Картотека народних ігор" (на всі 
дошкільні вікові групи). Картотеку зібрано на всі дошкільні вікові 
групи. Народні ігри в картотеці упорядковано, створено рамки, 
естетичне оформлення до них, включена нумерація.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86636  
 

Дата реєстрації авторського права  07.03.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Білик Олена Володимирівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва, складений твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка малюнків  "Рамки під настільні ігри та дидактичні картки"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

До реєстрації пропонується Збірка ілюстрацій  "Рамки під настільні 
ігри та дидактичні картки". Графічні ілюстрації рамок під настільні 
ігри та дидактичні картки виконані у програмі Adobe Photoshop за 
допомогою сукупності накладання одна на одну геометричних фігур, 
ліній, вигнутих певним чином, чи використання лише їх певних частин. 
  

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86637  
 

Дата реєстрації авторського права  07.03.2019  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Білик Олена Володимирівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка малюнків "Лепбуки"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

До реєстрації пропонується збірка творів "Лепбуки: "А вже весна", 
"Бережи природу", "Великдень", "Екологія", "Економним я росту", 
"Зима", "Космос", "Моя Україна", "Настрій та емоції", "Небезпечний 
сірничок", "Правила дорожнього руху", "Сонячне літо",  "У бабусі на 
подвір'ї", "Хліб - усьому голова", "Школа".  Лепбуки - багатофункціональні 
книги-планшетки з великою кількістю карток, кишеньок, віконечок та 
різних завдань.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86638  
 

Дата реєстрації авторського права  07.03.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Іванюк Ольга  Володимирівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Монографія "Економічні засади використання біомаси для 
енергозабезпечення сільських територій"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Іванюк В. О. Економічні засади використання біомаси 
для енергозабезпечення сільських територій: монографія /                           
О. В. Іванюк; М-во аграр. політики та продовольства України, Житомир. 
нац. агроекол. ун-т. - Житомир : В. Б. Котвицький, 2013. - 192 с. 

 

Анотація   

У монографії досліджено теоретичні, методологічні та практичні 
аспекти використання біомаси для енергозабезпечення сільських 
територій. На основі систематизації вітчизняного та зарубіжного 
досвіду, сформульовано методичний підхід до посилення енергетичної 
безпеки сільських територій за допомогою створення локальних 
енергетичних систем, які базуються на використанні енергії біомаси та 
інших альтернативних джерел енергії.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86639  
 

Дата реєстрації авторського права  07.03.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Іванюк Ольга  Володимирівна, Литвинчук Ірина Леонідівна  
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Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчально-наочний посібник "Інтелектуальна власність"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Інтелектуальна власність: навчально-наочний посібник / 
О. В. Іванюк, І. Л. Литвинчук. - Житомир: В. Б. Котвицький, 2014. - 163 с. 

 

Анотація   

Посібник поєднує схематичний виклад основних теоретичних положень із 
комплексом практичних завдань різнопланового характеру. 
  

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86640  
 

Дата реєстрації авторського права  07.03.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Абрамова Ірина В'ячеславівна, Віленчук Олександр Миколайович, 
Дема Дмитро Іванович, Дем'янюк Інна Вікторівна, Дорохова Людмила 
Миколаївна, Куровська Наталія Олександрівна, Лимар Олена Федорівна, 
Недільська Лариса Василівна, Стойко Олег Якович, Сус Леся Валеріївна, 
Сус Юрій Юрійович, Фещенко Наталя Миколаївна, Шевчук 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)  Монографія "Фінансова політика в аграрному секторі економіки: стан 
та перспективи"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86641  
 

Дата реєстрації авторського права  11.03.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гончаров Олександр Юрійович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, твір образотворчого мистецтва, 
фотографічний твір, складений твір  

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Складений твір "Дизайн сайту taburetka.ua" ("taburetka.ua")  
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86642  
 

Дата реєстрації авторського права  11.03.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Личенко Ірина Олександрівна, Жаровська Ірина Мирославівна, 
Марич Христина Михайлівна  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Монографія "Адміністративно-правове забезпечення екологічної 
безпеки в Україні"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Личенко І. О., Жаровська І. М., Марич Х. М. 
Адміністративно-правове забезпечення екологічної безпеки в Україні : 
монографія. - Львів : Інститут права та психології Національного 
університету "Львівська політехніка", 2018. - 165 с. 

 

Анотація   

Книга містить як теоретико-методологічні засади дослідження 
адміністративно-правового забезпечення екологічної безпеки, так і 
практичні пропозиції щодо підвищення якості адміністративного 
законодавства та практичної діяльності у сфері забезпечення 
екологічної безпеки.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86643  
 

Дата реєстрації авторського права  11.03.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Личенко 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 "Захист цивільних прав органами публічного управління"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Личенко І. О. Адміністративно-правові засади 
профілактики правопорушень у сфері власності // Європейські 
перспективи, 2018. -  № 3. - С. 83-88 

 

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86644  
 

Дата реєстрації авторського права  11.03.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Личенко Ірина Олександрівна, Комарницька Ірина 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 "Адміністративно-правові засади профілактики 
правопорушень у сфері власності"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Личенко І. О., Комарницька І. І. Адміністративно-
правові засади профілактики правопорушень у сфері власності : 
монографія - Львів : Бадікова Н. О., 2017. - 188 с. 

 

Анотація   

Книга присвячена аналізу особливостей профілактики 
адміністративних правопорушень у сфері власності, визначенню 
основних доктринальних поглядів щодо проблеми профілактики цих 
правопорушень та здійсненню комплексного аналізу практичної 
діяльності суб'єктів, які її реалізують.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86645  
 

Дата реєстрації авторського права  11.03.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Личенко 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 "Права, свободи та законні інтереси як елементи правового 
статусу особи"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Личенко І. О. Права, свободи та законні інтереси як 
елементи правового статусу особи // Європейські перспективи. - 2018. - 
№ 1. - С. 34-38. 

 

Анотація   

У статті встановлено, що правовий статус особи характеризується 
сукупністю прав, свобод та законних інтересів, що тісно пов'язані між 
собою. У статті з'ясовано поняття правового статусу особи, 
представлено науковий аналіз змістовних характеристик прав, свобод 
та законних інтересів особи та визначено їхнє співвідношення в рамках 
правового статусу особи.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86646  
 

Дата реєстрації авторського права  11.03.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Личенко Ірина Олександрівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   
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Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Стаття "Підвищення ефективності адміністративно-правового 
гарантування екологічної безпеки в Україні"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Личенко І. О. Підвищення ефективності 
адміністративно-правового гарантування екологічної безпеки в 
Україні // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". - 
2018. - № 889. - С. 77-85. 

 

Анотація   

Стаття присвячена з'ясуванню адміністративно-правового 
забезпечення для розвитку, стимулювання, покращення стану 
екологічної безпеки в Україні, місця адміністративно-правових норм у 
регулюванні екологічних відносин. Визначено проблеми у сфері 
гарантування екологічної безпеки.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86647  
 

Дата реєстрації авторського права  11.03.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Міхеєва Людмила Василівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір "Педагогіка. Методичні вказівки до 
вивчення курсу, виконання контрольних робіт для студентів 
педагогічних спеціальностей"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Міхєва Л. В. Педагогіка. Методичні вказівки до 
вивчення курсу, виконання контрольних робіт для студентів 
педагогічних спеціальностей. - Хмельницький : ХНУ, 2007. - 93 с. 

 

Анотація   

У методичних вказівках надано рекомендації щодо написання, 
оформлення та захисту контрольної роботи з розділу "Історія 
педагогіки", "Загальна педагогіка" та курсової роботи.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86648  
 

Дата реєстрації авторського права  11.03.2019  
 

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 "Tour De Ukraine"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

"Tour De Ukraine" - авторський блог, основною темою якого є 
популяризація внутрішнього туризму в Україні. У серіях програми 
розповідається про туристичні місця, що можна відвідати на території 
країни: об'єкти історичної спадщини (замки, маєтки), природні парки і 
заповідники та курорти різного спрямування. Також висвітлюється 
культурний спадок, як то ремесла, звичаї, національна кухня. 
  

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86649  
 

Дата реєстрації авторського права  11.03.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кулешова Олена Віталіївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір "Загальна і соціальна психологія. 
Програма та методичні вказівки до виконання контрольної роботи"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Кулешова О. В. Загальна і соціальна психологія. 
Програма та методичні вказівки до виконання контрольної роботи для 
студентів спеціальностей "Професійне навчання", "Педагогіка і 
методика середньої освіти (Трудове навчання)". - Хмельницький : 
ХНУ, 2006. - 32 с. 

 

Анотація   

У пропонованих методичних вказівках розроблені рекомендації до 
написання контрольних робіт для студентів заочної форми навчання 
при вивченні навчального курсу "Загальна і соціальна психологія". 
  

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86650  
 

Дата реєстрації авторського права  11.03.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кулешова Олена Віталіївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір "Психологія. Методичні вказівки до 
практичних занять для студентів педагогічних спеціальностей"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Кулешова О. В. Психологія. Методичні вказівки до 
практичних занять для студентів педагогічних спеціальностей / 
Кулешова О. В. - Хмельницький : ХНУ, 2008. - 84 с. 
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Анотація   

У методичних вказівках надано рекомендації студентам педагогічних 
спеціальностй щодо підготовки до практичних занять з курсу 
"Психологія".   
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86651  
 

Дата реєстрації авторського права  11.03.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кулешова Олена Віталіївна, Міхеєва Людмила Василівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Стаття "Структура психологічної культури майбутніх педагогів та 
особливості її формування"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Кулешова О. В., Міхеєва Л. В. Структура 
психологічної культури майбутніх педагогів та особливості її 
формування // Проблеми освіти : науковий збірник / Інститут 
модернізації змісту освіти МОН України. - Вінниця : ТОВ "Нілан-
ЛТД", 2018. - Вип. 88 (частина 1). - С. 333-342. 

 

Анотація   

У статті здійснено аналіз проблем психологічної культури як 
структурного психічного утворення, що формується і виявляється в 
педагогічній взаємодії. Визначено структуру психологічної культури 
особистості, виділено та описано її компоненти. Авторами статті 
обґрунтовано систему формування психологічної культури майбутніх 
педагогів на основі певних методологічних принципів, визначено 
основні критерії психологічної культури студента, які дозволяють 
оцінити ефективність освітньої діяльності.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86652  
 

Дата реєстрації авторського права  11.03.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кулешова Олена Віталіївна, Міхеєва Людмила Василівна, 
Хворостовська Наталія Вячеславівна  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір "Психолого-педагогічна практика: 
методичні вказівки до її проходження для студентів напряму 
підготовки "Практична психологія"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Кулешова О. В., Міхеєва Л. В., Хворостовська Н. В. 
Психолого-педагогічна практика : методичні вказівки до її  
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                                                            проходження для студентів напряму підготовки "Практична 
психологія" / Кулешова О. В., Міхеєва Л. В., Хворостовська Н. В. - 
Хмельницький : ХНУ, 2012. - 56 с. 

 

Анотація   

 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86653  
 

Дата реєстрації авторського права  11.03.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кулешова Олена Віталіївна, Міхеєва Людмила Василівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Стаття "Професійна компетентність як умова формування 
професіоналізму майбутніх фахівців сфери туризму"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Кулешова О. В., Міхеєва Л. В. Професійна 
компетентність як умова формування професіоналізму майбутніх 
фахівців сфери туризму // Педагогічні науки : Збірник наукових праць / 
Херсонський державний університет. - Херсон, 2017. - Випуск LXXX Т. 2. - 
С. 166-170. 

 
Анотація   

У статті пропонується огляд деяких підходів вітчизняних та зарубіжних 
науковців до понять "компетенція", "компетентність", "професійна 
компетентність". Розглянуто професійну компетентність як основну 
умову професійного ставлення майбутніх фахівців сфери туризму. 
Визначено шляхи формування професійної компетентності фахівців 
сфери туризму.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86654  
 

Дата реєстрації авторського права  11.03.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Міхеєва Людмила Василівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір "Історія педагогіки: методичні вказівки 
до практичних занять для студентів гуманітарно-педагогічних спеціальностей"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Міхеєва Л. В. Історія педагогіки: методичні вказівки 
до практичних занять для студентів гуманітарно-педагогічних 
спеціальностей / Л. В. Міхеєва. - Хмельницький : ХНУ, 2010. - 55 с. 

 

Анотація   

У пропонованих методичних вказівках розроблені тести, які 
дозволяють визначити факт засвоєння студентами навчального 
матеріалу з кожної теми навчального курсу "Історія педагогіки".  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86655  
 

Дата реєстрації авторського права  11.03.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Пашко Павло Володимирович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Система динамічного планування щодо забезпечення 
повноти надходжень до державного бюджету"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Пашко П. В. Система динамічного планування щодо 
забезпечення повноти надходжень до державного бюджету // Вісник 
Академії митної служби України. - 2010. - № 2. - С. 5. 

 
Анотація   

У статті подано результати досліджень автора щодо забезпечення 
ефективності митного контролю, визначення системи планування 
надходжень до державного бюджету, митного постаудитконтролю та 
станів системи аналізу ризикових ситуацій.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86656  
 

Дата реєстрації авторського права  11.03.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Пашко Павло Володимирович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Передумови та принципи побудови системи 
управління забезпеченням митної безпеки України"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Пашко П. В. Передумови та принципи побудови 
системи управління забезпеченням митної безпеки України // 
Регіональна економіка. - 2009. - № 2. - С. 182. 

 

Анотація   

У статті представлені результати досліджень щодо формування 
принципового підходу до системи управління забезпеченням митної 
безпеки. Визначено зміст понять "безпекоспроможність", "митна 
усталеність", "митна ефективність", "надійність митної системи".  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86657  
 

Дата реєстрації авторського права  11.03.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Пашко Павло 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)  Науковий твір "Стратегічні підходи до управління митною безпекою"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Пашко П. В. Стратегічні підходи до управління 
митною безпекою // Стратегічна панорама. - 2009. - № 2. - С. 45 

 

Анотація   

У статті формується принциповий підхід до управління митною 
безпекою. Визначено чинники, що впливають на розвиток державної 
митної політики та є похідними від загальних чинників державного 
регулювання економіки.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86658  
 

Дата реєстрації авторського права  11.03.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Яремчук Ірина Володимирівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Державний внутрішній фінансовий контроль в умовах 
реформування галузі охорони здоров'я України"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікуваня: Яремчук І. В. Державний внутрішній фінансовий 
контроль в умовах реформування галузі охорони здоров'я України // 
Збірник наукових праць Університету державної фіскальної служби 
України : електронне наукове видання. 

 
Анотація   

У статті розглянуто особливості здійснення державного внутрішнього 
фінансового контролю в установах і організаціях медичного профілю в 
умовах реформування галузі охорони здоров'я в Україні, з'ясовано його 
недоліки та переваги. Висвітлено зміни державного внутрішнього  
контролю в умовах реформування галузі охорони здоров'я.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86659  
 

Дата реєстрації авторського права  11.03.2019  
 
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 "Розовые очки"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86660  
 

Дата реєстрації авторського права  11.03.2019  
 

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 "Точки пересичений"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86661  
 

Дата реєстрації авторського права  11.03.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Яковлева Наталія Вікторівна, Орел 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)  Синопсис багатосерійного фільму "Мужчина для любви"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Жінка, що працює реєстратором і проводить урочисті церемонії 
укладення шлюбу, але сама незаміжня і нещаслива у коханні, в день 
свого 39-го дня народження дає обіцянку, що до 40-ка років вона 
обов'язково одружиться.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86662  
 

Дата реєстрації авторського права  11.03.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Попик Юлія Сергіївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва, складений твір  
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Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірник графічних зображень "Cities Edtion By Inspired Bags 2.0"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86663  
 

Дата реєстрації авторського права  11.03.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Максименко Юлія Георгіївна, Кузьменко Ярослава Василівна, 
Канюка Маркіян Едуардович  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Аудіовізуальний твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Короткометражний художній фільм "По-HOLLYWOOD-ськи"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Фільм, знятий на основі реальних подій, про те, як непросто зняти 
інтимну сцену в кіно. Особливо, якщо це потрібно зробити красиво, по-
голівудськи!  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86664  
 

Дата реєстрації авторського права  11.03.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Модло Євгеній Олександрович, Семеріков Сергій Олексійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Фільтр SageCell для Moodle" ("SageCell")  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Розроблений фільтр SageCell надає можливість виконувати код Sagе на 
зовнішньому загальнодоступному сервері SageMathCell, відображати 
результати виконання на сторінках Moodle без їх перезавантаження за 
технологією AJAX.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86665  
 

Дата реєстрації авторського права  11.03.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Аверченко Валентина Іллівна, Самойленко Наталія Миколаївна  
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Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Національний технічний університет "Харківський політехнічний 
інститут" 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчальний посібник  "Ґрунтознавство "   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Аверченко В. І. Ґрунтознавство : навч. пос. /                      
В. І. Аверченко, Н. М. Самойленко. – Х. : Мачулін, 2018. - 116 с.: іл. 

 

Анотація   

Розглянуто  основні питання теорії ґрунтів. Обґрунтовано 
представлення ґрунтів як складової біосфери та наведені головні їх 
властивості. Розглянуто зв'язок антропогенного впливу на ґрунти та 
погіршення  ґрунтового покриву. Охарактеризовано земельні ресурси 
України, антропогенні зміни ґрунтів та заходи, спрямовані на 
збереження і відтворення ґрунтів. 
  

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86666  
 

Дата реєстрації авторського права  11.03.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бунтурі Юрій Валерійович, Полянська Тетяна Василівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Національний технічний університет "Харківський політехнічний 
інститут" 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір навчального характеру "Синтаксис 
німецької мови" - методичні вказівки з курсу "Практичний курс 
німецької мови" для студентів спеціальності "Прикладна лінгвістика"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У виданні подано описання граматичних категорій, виключення з 
правил, розміщено тексти та граматичні вправи, що сприяють 
розвитку практичних  навичок студентів, які вже вивчали німецьку 
мову. Призначено для студентів II-IV курсів спецiальностi "Прикладна 
лiнгвiстика". 
  

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86667  
 

Дата реєстрації авторського права  11.03.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Надєляєв Ілля Миколайович, Тодоріко Євгенія Сергіївна, Макрушина 
Лариса Вікторівна  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Новокаховський політехнічний коледж Одеського національного 
політехнічного університету 
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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 "Перевірка практичної частини олімпіади з 
електротехніки закладів фахової передвищої освіти Херсонської 
області"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма спрямована на вирішення завдання щодо перевірки 
практичної частини олімпіади з електротехніки.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86668  
 

Дата реєстрації авторського права  11.03.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Куріненко Володимир Леонідович, Ліфар Анна Анатоліївна, Суслов 
Володимир Юрійович  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "АЙКЮЖН ІТ" 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка комп'ютерних програм "LoGo. Господарство + Громада"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Збірка комп'ютерних програм, яка включає дві програми ("Місцевий 
облік об'єктів погосподарського обліку" та "Реєстр територіальної 
громади") у сфері погосподарського обліку та ведення реєстру 
територіальної громади.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86669  
 

Дата реєстрації авторського права  11.03.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Куріненко Володимир Леонідович, Ліфар Анна Анатоліївна, Суслов 
Володимир Юрійович  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "АЙКЮЖН ІТ" 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка комп'ютерних програм "LoGo. Податки + Громада"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Збірка програм, яка включає дві комп'ютерні програми у сфері 
ведення реєстру територіальної громади, ведення єдиної інформаційної 
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бази даних обліку земельних ділянок та проведення розрахунку суми 
земельного податку для його платників.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86670  
 

Дата реєстрації авторського права  11.03.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Куріненко Володимир Леонідович, Ліфар Анна Анатоліївна, Суслов 
Володимир Юрійович  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "АЙКЮЖН ІТ" 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка комп`ютерних програм "LoGo. Податки + Господарство"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Збірка програм, що включає дві комп'ютерні програми у сфері 
погосподарського обліку, ведення єдиної інформаційної бази даних 
обліку земельних ділянок та проведення розрахунку суми земельного 
податку для його платників.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86671  
 

Дата реєстрації авторського права  12.03.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Калетнік Григорій Миколайович, Луцяк Віталій Васильович, 
Гончарук Інна Вікторівна  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, ілюстрація  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Настанова з використання графічної ілюстрації, що 
стосується науки "Система управління створенням вартості при 
виробництві продукції у олійно-жировому підкомплексі глибокої 
переробки горіху волоського" ("СУСВ ОЖП")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

В даному творі, система управління створенням вартості може 
визначатись або сировиною, що переробляється його підприємствами, 
або кінцевим продуктом/послугою, призначеними для певного ринку.     
В широкому розумінні, система управління створенням вартості 
включає в себе всі підприємства, що пов'язані договірними 
відносинами, з метою постачання певного набору продуктів або послуг 
кінцевим споживачам. Система управління створенням вартості при 
виробництві продукції у олійно-жировому підкомплексі глибокої 
переробки горіху волоського включає виробників, переробників,  
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постачальників сировини і матеріалів, експортерів, роздрібних 
торговців тощо. Для даного твору система управління створенням 
вартості є інтегрованою складовою підкомплексу олійно-жирової 
промисловості з глибокої переробки горіху волоського для зарубіжних 
ринків, що, в першу чергу, стосується ринку ЄС.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86672  
 

Дата реєстрації авторського права  12.03.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Жаровська Ірина Мирославівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчальний посібник "Проблеми теорії держави і права: державно-
владний вимір"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Жаровська І. М. Проблеми теорії держави і права: 
державно-владний вимір : навч. посіб. / Жаровська І. М. - Львів : Ліга-
прес, 2015. - 240 с. 

 

Анотація   

Навчальний посібник підготовлений на основі новітніх досягнень 
політології та юридичної науки, з урахуванням вітчизняного та 
зарубіжного досвіду, сучасної практики. Для науковців, викладачів та 
студентів вищих навчальних закладів і всіх тих, хто цікавиться 
проблемою державно-владних відносин.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86673  
 

Дата реєстрації авторського права  12.03.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Жаровська Ірина Мирославівна, Ортинська Наталія Володимирівна, 
Шай Роман Ярославович  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Монографія "Правова глобалізація"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Жаровська І. М., Ортинська Н. В., Шай, Р. Я. Правова 
глобалізація : монографія  / Жаровська І. М., Ортинська Н. В., Шай Р. Я. - 
Львів : СПОЛОМ, 2016. - 188 с. 

 

Анотація   

Для науковців, викладачів та студентів вищих навчальних закладів і 
всіх тих, хто цікавиться проблемою трансформації правових відносин в 
умовах глобалізації.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86674  
 

Дата реєстрації авторського права  12.03.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Жаровська Ірина Мирославівна, Парута Олена Володимирівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Монографія "Людина у правовій реальності: проблема правової 
ідентичності"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Жаровська І. М., Парута О. В. Людина у правовій реальності : 
проблема правової ідентичності. - Дрогобич : Посвіт, 2018. - 142 с. 

 

Анотація   

У монографії розглянуто проблеми людини у правовій реальності. 
Звернуто увагу на питання правової соціалізації та правової 
ідентичності особи. Особливу увагу сконцентровано на місці людини у 
правовій реальності сучасного глобалізованого суспільства.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86675  
 

Дата реєстрації авторського права  12.03.2019  
 

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)  Науковий твір "Краниальная эстетика. Моделирование лица и 
области декольте"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Краніальна естетика - напрямок в естетичній косметології, створений 
для омолодження обличчя і тіла за допомогою остеопатичних 
принципів і прийомів. Твір містить інформацію про засоби вибору і 
повноцінної корекції проявів змін на обличчі, шиї і зони декольте, 
підтримку і збереження результату.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86676  
 

Дата реєстрації авторського права  12.03.2019  
 

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   
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Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір науково-практичного характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір "Про краніосакральну терапію"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Твір для всіх бажаючих дізнатися про краніосакральну терапію (КСТ). 
У ньому детально описано поняття даного методу, показання та 
протипоказання, основні  терапевтичні принципи КСТ, як відбувається 
та яка тривалість сеансу та результати КСТ; дана історична довідка; 
детально описана краніосакральна терапія для дітей, а саме, коли 
потрібно звернутися до краніосакрального терапевта та який режим 
лікування КСТ.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86677  
 

Дата реєстрації авторського права  12.03.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Росоха Степан Іванович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір науково-практичного характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір "Сценарій-алгоритм комп'ютерної 
програми "LOOKER" для огляду транспортного засобу"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Сценарій-алгоритм комп'ютерної програми передбачає створення в 
майбутньому спеціальної комп'ютерної програми і/або додатка до 
комп'ютерної програми щодо огляду, опису та фото-відеофіксації 
існуючого стану транспортного засобу.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86678  
 

Дата реєстрації авторського права  12.03.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Чернишова Юлія Сергіївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Thank you"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86679  
 

Дата реєстрації авторського права  12.03.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сандул Євген Сергійович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір практичного характеру 
"Аттестационная программа клуба Айкидо "Татикадзе"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У творі вказано прийоми Айкідо, а саме: захвати, техніки, кидки, які 
має виконувати дитина, що має певний розряд.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86680  
 

Дата реєстрації авторського права  12.03.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лебедєва Катерина Юріївна, Симоненко Максим Сергійович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Графічне зображення "Концептуальний напрям діяльності SEO - 
компанії DARVIN GLOBAL"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86681  
 

Дата реєстрації авторського права  12.03.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Тимченко Сергій Анатолійович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір ужиткового мистецтва, літературний письмовий твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір ужиткового мистецтва "Ляля в люлі"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   

Це дерев'яна іграшка, що є Оберігом, дитячою забавкою, різдв'яним 
вертепом під ялинку, українським сувеніром.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86682  
 

Дата реєстрації авторського права  12.03.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бевзюк Валентин Миколайович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Ты мой миг"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Про кохання.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86683  
 

Дата реєстрації авторського права  12.03.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бевзюк Валентин 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 "Вечірні роздуми"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86684  
 

Дата реєстрації авторського права  12.03.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бевзюк Валентин 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 "Левітація"   
 



Авторське право і суміжні права. Офіційний бюлетень № 52, 2019 

 

1073 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86685  
 

Дата реєстрації авторського права  12.03.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Зубарєв Євген Станіславович, Бриль Сергій Миколайович, Кіпчук 
Руслана Валентинівна, Змитрук Тимур Юрійович, Афанасьєв Іван 
Вікторович, Галицький Віталій Вадимович, Гарчев Сергій Афанасійович, 
Панчук Сергій Миколайович, Кучер Євгеній Вікторович  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Державне підприємство "Агентство з ідентифікації і реєстрації тварин" 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Програмний продукт "Єдиний державний реєстр ветеринарних 
документів" ("ПП "ЄДРВД")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програмний продукт призначений для оформлення ветеринарних 
документів тільки на основі інформації про тварину, власника, 
проведені дослідження, щеплення, благополучні території/господарства 
з інформаційних систем Держпродспоживслужби України тощо.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86686  
 

Дата реєстрації авторського права  12.03.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Коршак Володимир Олександрович, Литвинюк Денис Васильович, 
Дорош Артем Миколайович, Крещенко Кирило Вікторович, Артемов 
Антон Олегович, Баранець Ольга Олегівна, Бондар Андрій 
Андрійович, Бачинський Артем Олегович, Снітко Юлія Андріївна, 
Заяць Андрій Сергійович, Бойко Дмитро Сергійович, Каліберов 
Станіслав Ігорович, Румянцев Денис Миколайович  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "МЕДІТАМЕНТ" 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Інформаційно-телекомунікаційна система 
"Сінево-лікар" ("Сінево-лікар")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Комп'ютерна програма надає змогу користувачу (лікарю) обробляти 
власні дані; передавати дані пацієнтів; надсилати в режимі он-лайн 
замовлення лабораторних, медичних послуг, що надаються пацієнту. 
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86687  
 

Дата реєстрації авторського права  12.03.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Фомін Петро Дмитрович, Курбанов Антон Костянтинович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Спосіб оцінки якості життя хворих після хірургічного 
лікування ахалазії стравоходу"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86688  
 

Дата реєстрації авторського права  12.03.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Павлова Валентина Андріївна, Вакулич Марія Михайлівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Стаття "Стан та стратегічні перспективи розвитку вітчизняних 
металургійних підприємств"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Павлова В. А., Вакулич М. М. Стан та стратегічні 
перспективи розвитку вітчизняних металургійних підприємств // 
Академічний огляд. - 2018. - № 1 (48). - С. 40-48. 

 
Анотація   

Розглянуто динаміку основних показників діяльності вітчизняного 
металургійного підприємства, проаналізовано показник EBITDA у 
діяльності ПАТ "Дніпровський металургійний комбінат".  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86689  
 

Дата реєстрації авторського права  12.03.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Павлова Валентина 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 "Влияние рыночных и институциональных факторов на 
конкурентоспособность предприятия"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Павлова В. А. "Влияние рыночных и 
институциональных факторов на конкурентоспособность предприятия 
// Stredoevropsky vestnik pro vedu a vyzkum. -  2017. - № 3 (39). - С. 25-29. 

 
Анотація   

У статті запропоновано методичні підходи до визначення факторів на 
вибір управлінського рішення щодо спрямування дій менеджменту 
підприємства стосовно реалізації стратегії забезпечення 
конкурентоспроможності.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86690  
 

Дата реєстрації авторського права  12.03.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Павлова Валентина Андріївна, Іванова 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)  Стаття "Hierarchy modeling of the threats of regional economic security"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Pavlova V., Ivanova N. Hierarchy modeling of the threats 
of regional economic security // Нобелівський вісник. - 2018. - № 1 (11). - 
С. 83-92. 

 
Анотація   

Визначено основні загрози регіональній економічній безпеці в сучасних 
умовах господарювання.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86691  
 

Дата реєстрації авторського права  12.03.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Павлова Валентина Андріївна, Воротніков Віталій Анатолійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Підрозділ 3.2 монографії "Інструменти та методи комерціалізації 
інноваційної продукції" під назвою "Перспективність комерціалізації 
унікальної нової техніки як високотехнологічної інноваційної 
продукції"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Павлова В. А., Воротніков В. А. Перспективність 
комерціалізації унікальної нової техніки як високотехнологічної 
інноваційної продукції // Інструменти та методи комерціалізації 
інноваційної продукції : монографія / за ред. д. е. н., проф. Ілляшенка С. М., 
к.е.н., доц. Біловодської О. А. - Суми : Триторія, 2018. - С. 124-142. 

 

Анотація   

Наведено етапи побудови моделі оцінки перспективності створення 
унікальної нової техніки як високотехнологічної інноваційної  
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продукції та напрями її застосування для експертно-аналітичних 
процедур управління розробками.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86692  
 

Дата реєстрації авторського права  12.03.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мільков Володимир Леонідович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Найти свой миг"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86693  
 

Дата реєстрації авторського права  12.03.2019  
 

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 "Лечение купероза. Нормализация 
гиперчувствительности кожи лица" ("Лечение сосудов на коже лица")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Посібник включає авторську методику лікування куперозу в домашніх 
умовах або умовах професійних косметологічних закладів, яка 
заснована на доступних, природних засобах.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86694  
 

Дата реєстрації авторського права  12.03.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лінькова Олена Юріївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
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Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Наукова стаття "Ефективна діяльність підприємств за сучасних умов"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Проаналізовано особливості та проблеми машинобудівних підприємств 
в Україні.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86695  
 

Дата реєстрації авторського права  12.03.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лінькова Олена Юріївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Наукова стаття "Особливості ціннісної моделі управління"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Стаття присвячена дослідженню елементів управління бізнесом за 
часів Європейської інтеграції економіки України.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86696  
 

Дата реєстрації авторського права  12.03.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лінькова Олена Юріївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Наукова стаття "Конфлікт цінностей на підприємстві в 
інформаційному суспільстві"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

В роботі проаналізовано особливості становлення інформаційного 
суспільства в Україні.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86697  
 

Дата реєстрації авторського права  12.03.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лінькова Олена Юріївна  
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Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Наукова стаття "Стратегічний інформаційний розвиток промислових 
підприємств"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Стаття присвячена визначенню стратегічного розвитку промислового 
підприємства та аналізу моделей управління розвитком.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86698  
 

Дата реєстрації авторського права  12.03.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лінькова Олена Юріївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Наукова стаття "Роль синергії в менеджменті"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

В роботі проведено аналіз існуючих дефініцій поняття синергетика, на 
основі яких зазначено напрямок, який потребує поглибленого 
вивчення, щодо методологічного забезпечення синергетичного 
менеджменту в роботі промислових підприємств.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86699  
 

Дата реєстрації авторського права  12.03.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гунішев Віктор Володимирович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Оповідання "Курйози, казуси, контрасти" (з практики опера)"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Автор ділиться враженнями про події, в яких в тому чи іншому 
випадку вирішувались долі персонажів, імена яких частково змінені з 
міркувань делікатності.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86700  
 

Дата реєстрації авторського права  12.03.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гунішев Віктор Володимирович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Оповідання "Курьезы, казусы, контрасты" (из практики опера)"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Автор ділиться враженнями про події, в яких в тому чи іншому 
випадку вирішувались долі персонажів, імена яких частково змінені з 
міркувань делікатності.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86701  
 

Дата реєстрації авторського права  12.03.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Литвиненко Євген Миколайович, Мерлак Олена Валентинівна, 
Пшенична Анна 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 "Мобільний додаток AreaCalc"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма є мобільним додатком, який дозволяє виконувати фіксацію 
GPS-координат точок проекту та виконувати обчислення площі та 
периметра поверхонь, а також довжини ламаних. Додаток формує 
схематичне зображення розташування точок проекту та може 
відображати точки на онлайн-мапі.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86702  
 

Дата реєстрації авторського права  12.03.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ганоцька Ольга 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 навчального характеру, ілюстрація  
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Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчальний посібник "Графічний дизайн: Пропедевтика"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Посібник знайомить починаючих графіків-дизайнерів з базовими 
питаннями графічного дизайну.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86703  
 

Дата реєстрації авторського права  12.03.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ганоцька Ольга 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, 
ілюстрація  

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір "Методичні рекомендації 
"ПРОЕКТУВАННЯ УПАКОВКИ"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У творі представлено базовий лекційний курс з 
дисципліни"Проектування упаковки" для студентів другого рівня 
вищої освіти (магістри), а також практичні завдання, що покликані 
сприянню оволодіння основами проектування упаковки.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86704  
 

Дата реєстрації авторського права  12.03.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Івченко Ірина Юріївна, Будорацька Тетяна Леонідівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Розробка моделі розподілу ІТ-проектів на 
підприємствах галузі інформаційних технологій"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Івченко І. Ю., Будорацька Т. Л. Розробка моделі 
розподілу ІТ-проектів на підприємствах галузі інформаційних 
технологій / Маркетинг і цифрові технології. - 2018. - № 3. Том 2. - С. 64-76. 

 

Анотація   

Проведено дослідження застосування інструментарію економіко-
математичного моделювання для підприємств, зайнятих у сфері 
цифрових технологій.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86705  
 

Дата реєстрації авторського права  12.03.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Журавльова Наталія Михайлівна, Будорацька Тетяна Леонідівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Генетические алгоритмы как средство оптимизации в 
экономических задачах"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Будорацкая Т. Л., Журавлева Н. М. Генетические 
алгоритмы как средство оптимизации в экономических задачах / 
Інфраструктура ринку. - 2017. - Випуск 8. - С. 201-206. 

 

Анотація   

Розглянуті підхід та можливість використання генетичних алгоритмів 
для оптимізації показників в економічних задачах на прикладі 
портфеля цінних паперів. Розглянута постановка задачі з описом 
алгоритму рішення. Показана схема класичного методу з розв'язку 
задач оптимізації для порівняльного аналізу отриманих результатів.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86706  
 

Дата реєстрації авторського права  12.03.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Журавльова Наталія Михайлівна, Будорацька Тетяна Леонідівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Використання генетичних алгоритмів для оптимізації 
структури інвестиційного портфеля цінних паперів"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Будорацька Т. Л., Журавльова Н. М. Використання 
генетичних алгоритмів для оптимізації структури інвестиційного портфеля 
цінних паперів / Економіка: реалії часу. - 2017. - № 1 (29). - С. 26-33. 

 

Анотація   

Показано використання генетичних алгоритмів стосовно розрахунку і 
оптимізації інвестиційного портфеля цінних паперів. Визначені основні 
показники оптимізації та розглянуті методи генної теорії. Як 
математичний метод був використаний метод спеціального відбору, 
який оснований на визначенні безлічі оптимальних портфелів. Показний 
варіант розробки алгоритму на основі модифікації класичної схеми.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86707  
 

Дата реєстрації авторського права  12.03.2019  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Івченко Ірина Юріївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Теоретичні та методичні основи комплексного 
економіко-математичного моделювання підприємства"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Івченко І. Ю. Теоретичні та методичні основи 
комплексного економіко-математичного моделювання підприємства / 
Науковий вісник Херсонського державного університету. - 2014. - 
Випуск 6. Ч 5. - С. 235-238. 

 

Анотація   

Розглянуто постановки існуючих комплексних задач виробничої та 
інвестиційної діяльності. Проведено критичний аналіз практики 
комплексного моделювання підприємства. Розроблений комплексний 
імітаційно-оптимізаційний підхід до економіко-математичного 
моделювання інвестиційної та виробничої діяльності підприємства.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86708  
 

Дата реєстрації авторського права  12.03.2019  
 

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 неси сміття"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86709  
 

Дата реєстрації авторського права  12.03.2019  
 

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 "Дощ"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86710  
 

Дата реєстрації авторського права  12.03.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Біленький Валентин Петрович (Bilenkyi)  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Історія"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86711  
 

Дата реєстрації авторського права  12.03.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Райська Маргарита 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 "Nobody Told Me"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86712  
 

Дата реєстрації авторського права  12.03.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Вільчик Агата Дмитрівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Нежность"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86713  
 

Дата реєстрації авторського права  12.03.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Логінов Андрій Вячеславович, Скалицька Лідія Володимирівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка творів образотворчого мистецтва "Зображення логотипів 
"INSECURE"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86714  
 

Дата реєстрації авторського права  12.03.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Речицький Олександр Наумович, Решнова Світлана Федорівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчальний посібник "Хімія високомолекулярних сполук в схемах"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Посібник у наочній формі - у вигляді блок-схем - розкриває хімію 
високомолекулярних сполук. Розглянуті загальні поняття з хімії 
високомолекулярних сполук, шляхи синтезу, окремі представники, 
матеріали на основі полімерів, методи аналізу, небезпечність та шляхи 
утилізації полімерів і виробів з них. Висвітлені сучасні проблеми і 
напрямки розвитку хімії високомолекулярних сполук.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86715  
 

Дата реєстрації авторського права  12.03.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Клименко Микола Олександрович, Прищепа Алла Миколаївна, 
Стецюк Людмила Миколаївна, Брежицька Олена Анатолівна  

 

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 "Екологічне інспектування. Практикум"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Клименко М. О., Прищепа А. М., Стецюк Л. М., 
Брежицька О. А. Екологічне інспектування. Практикум: навчальний 
посібник / М. О. Клименко, А. М. Прищепа, Л. М. Стецюк,                         
О. А. Брежицька - Херсон: ОЛДІ-ПЛЮС, 2014. - 228 с. 

 

Анотація   

У посібнику представлені основні роботи, які направленні на 
формування вмінь планування, проведення інспекторських перевірок з 
питань дотримання екологічного законодавства суб'єктами діяльності, 
застосовувати заходи впливу за результатами перевірок, проводити 
додаткові екологічні обстеження, виміри та розраховувати розміри 
відшкодування збитків, заподіяних державі внаслідок скоєння 
правопорушень екологічного характеру.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86716  
 

Дата реєстрації авторського права  12.03.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Клименко Микола Олександрович, Прищепа Алла Миколаївна, 
Стецюк Людмила Миколаївна, Брежицька Олена Анатолівна  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Екологічне інспектування"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Клименко М. О., Прищепа А. М., Стецюк Л. М., 
Брежицька О. А. Екологічне інспектування. Посібник. - Херсон: ОЛДІ-
ПЛЮС, 2014. - 400 с.  

 

Анотація   

У підручнику викладено основні поняття, принципи та завдання, 
процедуру екологічного інспектування, наведено характеристику, 
функції, структуру Державної екологічної інспекції, висвітлено 
питання інспекторських перевірок з охорони навколишнього 
середовища та раціонального природокористування. Смисловим ядром 
підручника є комплексний аналіз видів екологічних інспекторських 
перевірок.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86717  
 

Дата реєстрації авторського права  12.03.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Клименко Микола Олександрович, Прищепа Алла Миколаївна, 
Брежицька Олена Анатолівна  

 

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 "Оцінювання стану території міста за показниками 
сталого розвитку"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Клименко М. О., Прищепа А. М., Брежицька О. А. 
Оцінювання стану території міста за показниками сталого розвитку. 
Монографія. - Рівне: НУВГП, 2018. - 221 с. 

 

Анотація   

Монографія присвячена дослідженню проблеми впливу природних та 
антропогенних чинників на розвиток соціо-економічної й екологічної 
підсистем міста Дубно Рівненської області. Запропоновано методологію 
оцінювання соціо-економіко-екологічного стану малого міста за 
показниками сталого розвитку. Представлено результати оцінки стану 
території міста Дубно та обґрунтовано пріоритетні завдання місцевого 
плану дій з охорони довкілля.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86718  
 

Дата реєстрації авторського права  12.03.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Наточій Анатолій Миколайович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчально-методичний посібник "Психологія дитини"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Наточій А. М. Психологія дитини: навчально-
методичний посібник для самостійної роботи студентів / А. М. Наточій. - 
Миколаїв : Іліон, 2018. - 262 с. 

 
Анотація   

У посібнику представлені матеріали для організації ефективної 
самостійної роботи по вивченню психіки дитини на етапі дошкільного 
дитинства. Матеріали посібника відповідають навчальній програмі з 
дисципліни "Дитяча психологія".  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86719  
 

Дата реєстрації авторського права  12.03.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Наточій Анатолій Миколайович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Монографія "Виховання підлітків у загальноосвітніх школах-
інтернатах України: теорія і практика"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікуквання: Наточій А. М. Виховання підлітків у 
загальноосвітніх школах-інтернатах України: теорія і практика : 
монографія / А. М. Наточій. - Миколаїв : Іліон, 2012. - 460 с.  

 
Анотація   

У монографії представлені результати психолого-педагогічного 
дослідження з питань функціонування в системі освіти України 
загальноосвітніх  шкіл-інтернатів, у яких виховуються діти з певними 
соціально-психологічними проблемами.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86720  
 

Дата реєстрації авторського права  12.03.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Венгер Ганна Сергіївна, Литвиненко Ірина Сергіївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Наукова стаття "Особливості професійної підготовки студентів-
психологів до роботи в пенітенціарній системі"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Литвиненко І. С., Венгер А. С. Особливості 
професійної підготовки студентів-психологів до роботи в 
пенітенціарній системі / Науковий вісник Херсонського державного 
університету. - 2018. - Випуск 5. - С. 182-188. 

 

Анотація   

У статті висвітлено унікальність, важливість пенітенціарної системи 
для суспільства.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86721  
 

Дата реєстрації авторського права  12.03.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Третьяков Василь Олександрович, Дмитренко Оксана Юріївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "The time machine"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86722  
 

Дата реєстрації авторського права  12.03.2019  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Третьяков Василь Олександрович, Дмитренко Оксана Юріївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Leave the past"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86723  
 

Дата реєстрації авторського права  12.03.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Луцишин Наталя Андріївна  
 

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 "Книжка розмальовка-антистрес "Чарівні панянки"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Розмальовки для дітей та дорослих надзвичайно популярні в усьому 
світі. Для того, щоб займатися розмальовуванням, не потрібно мати 
талант художника, але, якщо такі задатки в людини є, то розмальовка 
допомагає розкритися художньому таланту.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86724  
 

Дата реєстрації авторського права  12.03.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шевченко Світлана Віталіївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Письмовий твір "Тренінгова програма "Мотиваційний поштовх"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Розроблена тренінгова програма спрямована на підвищення мотивації 
навчання шляхом актуалізації життєвих планів та мрій щодо 
професійної самореалізації.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86725  
 

Дата реєстрації авторського права  12.03.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шевченко Світлана Віталіївна, Варіна Ганна Борисівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Письмовий твір "Навчально-методичні рекомендації щодо роботи з 
набором метафоричних асоціативних карт "Пристань щастя"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Рекомендації до набору карт є незамінним інструментом у роботі 
психолога, педагога, соціальних працівників, арт-терапевтів, а також 
усіх, хто прагне до самопізнання та саморозвитку при користуванні й 
роботі з колодою метафоричних асоціативних карт "Пристань щастя". 
  

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86726  
 

Дата реєстрації авторського права  12.03.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мазур Андріана Володимирівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Наукова стаття "Фінансування стадії науково-технічної підготовки 
виробництва"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Мазур А. В. Фінансування стадії науково-технічної 
підготовки виробництва / Молодий Вчений. - 2015. - № 2 (17). Частина 6. - 
С. 1197-1200. 

 

Анотація   

У статті досліджено питання фінансування стадії науково-технічної 
підготовки виробництва (НТПВ). Для забезпечення стадії НТПВ 
необхідними коштами запропоновано формування фонду НТПВ. 
Виокремлено джерела формування фонду НТПВ. Виділено поняття 
економічного ефекту НТПВ.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86727  
 

Дата реєстрації авторського права  12.03.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Грушецький Сергій Миколайович  
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Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Підручник "Технічний сервіс в АПК"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Для студентів бакалаврів спеціальності 208 "Агроінженерія".  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86728  
 

Дата реєстрації авторського права  12.03.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  #єлєчудная (псевдонім)  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір (дитяча література), ілюстрація  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Казка "Пригоди янголятка ДаРі"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

В далекій країні Добролюбії, країні добра та любові, жило янголятко 
ДаРі. Воно навчалося у школі янголят і було найкращим учнем. Свої 
здібності ДаРі вирішило застосувати для порятунку планети Земля.   
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86729  
 

Дата реєстрації авторського права  13.03.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Тринус Олена Володимирівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Монографія "Розвиток педагогічної майстерності вчителя у творчій 
спадщині О. Музиченка (1875-1937 рр.)"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У монографії розкривається творча спадщина видатного українського 
педагога Олександра Музиченка (1875-1937 рр.). Уперше розкрито 
значення педагогічних ідей ученого у розбудові єдиної трудової школи 
в України, визначено ідеї розвитку педагогічної майстерності як  
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домінантної складової педагогічної дії вчителя, обґрунтовано 
можливість їх практичного використання у сучасній освітній системі.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86730  
 

Дата реєстрації авторського права  13.03.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сотська Галина Іванівна, Тринус Олена Володимирівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Наукова стаття "Професійне становлення молодого вчителя"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86731  
 

Дата реєстрації авторського права  13.03.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сотська Галина Іванівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Монографія "Формування естетичної культури майбутнього вчителя 
образотворчого мистецтва: теорія і практика"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У монографії висвітлено теоретико-методологічні засади формування 
естетичної культури майбутніх учителів образотворчого мистецтва. 
Розкрито педагогічний потенціал образотворчого мистецтва у 
формуванні означеної культури. Представлено досвід формування 
естетичної культури майбутніх учителів образотворчого мистецтва в 
освітній культурі.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86732  
 

Дата реєстрації авторського права  13.03.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лук'янова Лариса Борисівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   
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Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Наукове видання "Законодавче забезпечення освіти дорослих: 
зарубіжний досвід"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У виданні проаналізовано стан законодавчого забезпечення освіти 
дорослих у 23-х країнах світу; здійснено огляд систем освіти дорослих, 
їх структур і змісту; висвітлено перелік провайдерів та асоціацій, 
діяльність яких спрямована на реалізацію завдань освіти різних 
категорій дорослого населення.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86733  
 

Дата реєстрації авторського права  13.03.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лук'янова Лариса 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)  Навчально-методичний посібник "Лабораторний практикум з 
екології"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У підручнику представлені двадцять дві лабораторні і практичні 
роботи з екології для студентів вищих, професійних, загальноосвітніх 
навчальних закладів, тематика яких максимально наближена до 
найбільш актуальних екологічних проблем сучасності. Викладено 
доступні методи дослідження об'єктів і компонентів навколишнього 
середовища.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86734  
 

Дата реєстрації авторського права  13.03.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лук'янова Лариса 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)  Навчально-методичний посібник "Основи екології, методика 
екологізації фахових дисциплін"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   

Посібник складається з трьох частин: теоретичної, де викладено 
одинадцять тем з основ екології; методичної, що розкриває форми і 
методи екологізації фахових дисциплін, найбільш доцільні у 
професійній підготовці майбутніх фахівців; довідкової, де міститься 
додаткова інформація, що може бути корисною на різних етапах 
лекцій, практичних заняттях, організації позааудиторної екологічної 
роботи.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86735  
 

Дата реєстрації авторського права  13.03.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лук'янова Лариса 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)  Навчально-методичний посібник для викладачів "Організація 
контролю знань з екології"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У посібнику містяться тести, завдання, теми рефератів, повідомлень, 
дискусій, що стануть у нагоді під час здійснення поточного та 
підсумкового контролю знань, умінь учнів і студентів, допоможуть в 
організації самостійно-пізнавальної діяльності.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86736  
 

Дата реєстрації авторського права  13.03.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Куценко Олена Іванівна, Ротань Наталя Вікторівна, Яковенко Віра 
Дмитрівна, Яковенко Євген Олександрович  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Херсонський політехнічний коледж Одеського національного 
політехнічного університету 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір учбово-практичного характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчальний посібник "Прикладні наукові дослідження у закладах 
фахової передвищої освіти"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Посібник присвячений актуальним проблемам організації освітнього 
процесу в сучасних умовах реформування фахової передвищої освіти та 
вищої освіти.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86737  
 

Дата реєстрації авторського права  13.03.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Миргородський Андрій Сергійович, Грищенко Валерій Іванович, 
Коломієць Олексій Олександрович  

 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "П.С. Традиція" 

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір архітектури  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Проект твору архітектури "Реконструкція спортивного комплексу 
"АТЛЕТ" з добудовою спортивного залу з художньої гімнастики та 
будинку відпочинку для спортсменів за адресою: Лабораторний 
провулок, 7а в Печерському р-ні м. Києва"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Проект включає три об'єкти (реконструкцію існуючого будинку, 
добудову з північної сторони спортивного залу, з південної - будинок 
відпочинку для спортсменів), об'єднані в єдиний комплекс.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86738  
 

Дата реєстрації авторського права  13.03.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Семенова Тетяна Валеріївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Національна металургійна академія України 

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, ілюстрація  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчальний посібник "Економіка організації і планування 
виробництва. Частина І"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Розглянуто характеристику підприємства як суб'єкта господарювання, 
сутність та основні показники ефективності використання основних 
засобів, оборотних коштів та трудових ресурсів. Наведено сутність та 
основні показники прибутку та рентабельності. Розглянуто проблеми 
забезпечення ливарних підприємств інвестиціями та оцінку їх 
ефективності.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86739  
 

Дата реєстрації авторського права  13.03.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гулик Тетяна Володимирівна, Малюк Оксана Сергіївна, Кербікова 
Алла Степанівна, Дрофа Єлизавета Анатоліївна  
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Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Національна металургійна академія України 

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, ілюстрація  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчальний посібник "Прогнозування та макроекономічне 
планування (частина ІІ)"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Відображено методичні основи прогнозування, систему методів і 
моделей, які використовуються при проведенні прогнозних робіт, 
розкрито економічні особливості організації прогнозування. Наведено 
загальну класифікацію прогнозів та методів прогнозування. Також 
розглянуто теоретичні та практичні засади прогнозування та 
макроекономічного планування.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86740  
 

Дата реєстрації авторського права  13.03.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Семенюк Віктор Семенович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Національна металургійна академія України 

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчальний посібник "Товарознавство сировини, матеріалів та 
засобів виробництва"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Семенюк В. С. Товарознавство сировини, матеріалів 
та засобів виробництва : Навч. посібник. - Дніпро: НМетАУ, 2018. - 99 с. 

 
Анотація   

Представлені загальні підходи щодо класифікації та ідентифікації 
сировини та матеріалів. Надані основні характеристики сировини та 
матеріалів промислового призначення, способи їх отримання та 
продукти на їх основі, шляхи економії матеріальних ресурсів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86741  
 

Дата реєстрації авторського права  13.03.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ігнашкіна Тетяна Борисівна, Гончарук Ольга Валеріївна, Губаренко 
Лариса Михайлівна  

 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Національна металургійна академія України 

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, ілюстрація  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчальний посібник "Статистика. Частина 1"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Ігнашкіна Т. Б., Гончарук О. В., Губаренко Л. М. 
Статистика. Частина 1 : Навч. посібник. - Дніпро : НМетАУ, 2018. - 74 с. 

 
Анотація   

У першій частині розглянуті предмет і методологія статистики; 
теоретичні і методичні засади проведення статистичного 
спостереження та побудови групувань; сутність і методи визначення 
узагальнюючих статистичних показників та показників варіації.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86742  
 

Дата реєстрації авторського права  13.03.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Довбня Світлана Борисівна, Гулик Тетяна Володимирівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Національна металургійна академія України 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, ілюстрація  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчальний посібник "Реструктуризація і санація підприємств. 
Частина 1"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Довбня С. Б., Гулик Т. В. Реструктуризація і санація 
підприємств. Частина 1. Реструктуризація підприємств. Навчальний 
посібник. - Дніпро: НМетАУ, 2018. - 56 с. 

 

Анотація   

Навчальний посібник присвячений розгляду засад та сучасних методів 
проведення реструктуризації підприємств та їх фінансового 
оздоровлення (санації).  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86743  
 

Дата реєстрації авторського права  13.03.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Довбня Світлана Борисівна, Найдовська Ангеліна Олексіївна, 
Письменна Олександра Олександрівна, Хитько Майя Миколаївна  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Національна металургійна академія України 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, ілюстрація  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчальний посібник "Стратегія підприємства. Частина 2"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Довбня С. Б., Найдовська А. О., Письменна О. О., 
Хитько М. М. Стратегія підприємства. Частина 2 : Навч. посібник. - 
Дніпропетровськ : НМетАУ, 2013. - 81 с. 

 

Анотація   

Посібник присвячений детальному розгляду особливостей різних видів 
стратегії підприємства, характеристиці матричних методів, що 
використовуються при формуванні стратегії підприємства, питанням  
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альтернативності в процесі стратегічного планування, а також методам 
декомпозиції корпоративної стратегії.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86744  
 

Дата реєстрації авторського права  13.03.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ігнашкіна Тетяна Борисівна, Гончарук Ольга Валеріївна, Губаренко 
Лариса Михайлівна  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Національна металургійна академія України 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, ілюстрація  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчальний посібник "Статистика. Частина 2"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Ігнашкіна Т. Б., Гончарук О. В., Губаренко Л. М. 
Статистика. Частина 2 : Навч. посібник. - Дніпро : НМетАУ, 2018. - 78 с. 

 

Анотація   

У другій частині розглянуто теоретичні і методичні питання кореляційно-
регресійного аналізу; динаміки соціально-економічних явищ та визначення 
основної тенденції розвитку; побудови індексів та виконання факторного 
аналізу; проведення вибіркового обстеження об'єктів.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86745  
 

Дата реєстрації авторського права  13.03.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Белевцев Кирило Борисович, Трошкін Антон Володимирович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Медична інформаційна система "МС Plus" 
("МС Plus")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Медична інформаційна система "МС Plus" - універсальна медична 
інформаційна система, основним компонентом якої є електронна 
медична карта пацієнта, розроблена до стандартів МОЗ України. МІС 
надає зручне управління медичними послугами. Особливістю МІС є 
використання процесного підходу до автоматизації роботи медичного 
закладу у лікувальній та адміністративній діяльності.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86746  
 

Дата реєстрації авторського права  13.03.2019  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Марков Олег Вікторович, Колісніченко Сергій Валерійович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Приватне акціонерне товариство  "Український процесінговий центр" 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Інформаційна служба "OperDesk"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма призначена для забезпечення працівників ПрАТ 
"Український процесінговий центр" необхідною їм інформацією, яка 
міститься в авторизованій системі "Authentic", про стан рахунків і 
платіжних карток банків, банкоматної та POS-термінальної мережі 
банків, а також іншими даними, що знаходяться в системах 
процесінгового центру.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86747  
 

Дата реєстрації авторського права  13.03.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Марков Олег Вікторович, Колісніченко Сергій Валерійович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Приватне акціонерне товариство  "Український процесінговий центр" 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Інформаційна служба віддаленого доступу 
"UPCOnLine"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма призначена для забезпечення працівників банківських 
підрозділів розвитку карткового бізнесу необхідною їм інформацією 
про стан рахунків держателів банківських платіжних карток, про стан 
банківської мережі, інформацією для контролю та попередження 
шахрайських операцій, а також іншими даними, що є доступними для 
отримання у системах процесінгового центру.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86748  
 

Дата реєстрації авторського права  13.03.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Томашевський Богдан Ярославович  
 

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)  Ескіз скульптури "Пересопницьке Євангеліє"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86749  
 

Дата реєстрації авторського права  13.03.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Смірнова Олена Олександрівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Дисертація "Магія як форма трансцендентного в культурі: теоретичні 
та практичні аспекти"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Дисертаційна робота є першим у вітчизняній культурологічній науці 
ґрунтовним дослідженням феномену магії у теорії та на практиці, 
враховуючи ідею трансцендентного та соціокультурний контекст їх 
втілення та функціонування. Здійснено комплексне дослідження магії 
як явища культури у її відношенні до сфери трансцендентного.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86750  
 

Дата реєстрації авторського права  13.03.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кізюн Валерій Карпович, Мельничук Костянтин Сергійович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчальний посібник "Документи і матеріали з історії України першої 
половини XVIII століття"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86751  
 

Дата реєстрації авторського права  13.03.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кізюн Валерій Карпович  
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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 "Партійно-державна монополізація видавничої справи 
України в 20-ті роки ХХ століття"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: В. К. Кізюн. Партійно-державна монополізація 
видавничої справи України в 20-ті роки ХХ століття // Наукові 
записки. Серія: історичні науки. - 2018. - Випуск 23. - С. 138-146. 

 

Анотація   

 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86752  
 

Дата реєстрації авторського права  13.03.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кізюн Валерій Карпович, Мельничук Костянтин Сергійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчальний посібник "Хрестоматія з історії України XVII століття"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86753  
 

Дата реєстрації авторського права  13.03.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кізюн Валерій Карпович, Біденко 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)  Навчально-методичний посібник "Персоналії в курсі історії України"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86754  
 

Дата реєстрації авторського права  13.03.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мурашова Валентина Михайлівна  
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Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Універсальна формула помісячного розрахунку всіх 
комунальних послуг, в тому числі і по субсидії за фактом споживання"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Розрахунок всіх комунальних послуг, в тому числі і по субсидії за 
фактом споживання.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86755  
 

Дата реєстрації авторського права  13.03.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Панасенко Ольга Миколаївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Книга "Где мой малыш? Арт-практикум для женщин"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Книга призначена для самостійної роботи, а також для фахівців, які 
працюють із запитами, що стосуються психологічного безпліддя.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86756  
 

Дата реєстрації авторського права  13.03.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Фалько Наталя Миколаївна, Шевченко Світлана Віталіївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір наукового характеру "Інформаційний 
пакет сертифікатної освітньої програми "Майбутній першокласник: 
психологічний супровід дошкільника при підготовці до шкільного 
навчання"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Метою розробленої програми є визначення готовності дошкільника до 
навчання у школі, виявлення слабких ланок в розвитку дітей та 
прогноз можливих шкільних труднощів.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86757  
 

Дата реєстрації авторського права  13.03.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дубовик Олександр Михайлович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Графічне зображення "Художній символ "Букет"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Білий букет - це універсальний знак, знак гармонії і спокою.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86758  
 

Дата реєстрації авторського права  13.03.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Tessa Honc (псевдонім)  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір (поезія)  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Текст до пісні "Back in Tomorrow"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Літературний твір (текст до пісні)  "Back in Tomorrow", що 
розрахований на широке коло публіки.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86759  
 

Дата реєстрації авторського права  13.03.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Tessa Honc (псевдонім)  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір (поезія)  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Текст до пісні "Hijo del desierto"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Літературний твір (текст до пісні)  "Hijo del desierto", що розрахований 
на широке коло публіки.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86760  
 

Дата реєстрації авторського права  13.03.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Tessa Honc (псевдонім)  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір (поезія)  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Текст до пісні "Perfect people"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Літературний твір (текст до пісні)  "Perfect people", що розрахований 
на широке коло публіки.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86761  
 

Дата реєстрації авторського права  13.03.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Tessa Honc (псевдонім)  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір (поезія)  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Текст до пісні "Hayat"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Літературний твір (текст до пісні)  "Hayat", що розрахований на 
широке коло публіки.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86762  
 

Дата реєстрації авторського права  13.03.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Tessa Honc (псевдонім)  
 

Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір (поезія)  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Текст до пісні "Come Down To Earth" ("CDTE")  
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Літературний твір (текст до пісні)  "CDTE", що розрахований на 
широке коло публіки.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86763  
 

Дата реєстрації авторського права  13.03.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Tessa Honc (псевдонім)  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір (поезія)  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Текст до пісні "The Drugs"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Літературний твір (текст до пісні) "The Drugs", що розрахований на 
широке коло публіки.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86764  
 

Дата реєстрації авторського права  13.03.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Tessa Honc (псевдонім)  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір (поезія)  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Текст до пісні "Through the rainbow"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Літературний твір (текст до пісні) "Through the rainbow", що 
розрахований на широке коло публіки.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86765  
 

Дата реєстрації авторського права  13.03.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Tessa Honc (псевдонім)  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір (поезія)  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Текст до пісні "Deception"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   

Літературний твір (текст до пісні) "Deception", що розрахований на 
широке коло публіки.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86766  
 

Дата реєстрації авторського права  13.03.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Tessa Honc (псевдонім)  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір (поезія)  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Текст до пісні "Endlessness"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Літературний твір (текст до пісні) "Endlessness", що розрахований на 
широке коло публіки.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86767  
 

Дата реєстрації авторського права  13.03.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Tessa Honc (псевдонім)  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір (поезія)  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Текст до пісні "Faith"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Літературний твір (текст до пісні) "Faith", що розрахований на широке 
коло публіки.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86768  
 

Дата реєстрації авторського права  13.03.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Tessa Honc (псевдонім)  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір (поезія)  
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Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Текст до пісні "Tired Souls"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Літературний твір (текст до пісні) "Tired Souls", що розрахований на 
широке коло публіки.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86769  
 

Дата реєстрації авторського права  13.03.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Волощук Андрій 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)  Книга "Розбитими шляхами"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Книга "Розбитими шляхами" є постапокаліптичним романом.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86770  
 

Дата реєстрації авторського права  13.03.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Литвинчук Ірина Леонідівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Житомирський національний агроекологічний університет 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Монографія "Управління інтелектуальною власністю в системах 
AR4D (agricultural research for development)"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Монографія презентує результати систематизації концептуальних 
засад і практик управління соціально-економічними відносинами 
інтелектуальної власності у сфері науково-дослідного та освітнього 
забезпечення аграрної економіки з урахуванням галузевої специфіки та 
глобальних тенденцій інтелектуалізації суспільного розвитку.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86771  
 

Дата реєстрації авторського права  13.03.2019  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Рожкова Леся Михайлівна, Рожков Віталій Олександрович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, фотографічний твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір "Культурно-образовательный проект 
для детей "Эффект Моцарта" ("Эффект Моцарта")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

"Эффект Моцарта" - це цикл інтерактивних концертів популярної 
класичної музики для дітей з народження.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86772  
 

Дата реєстрації авторського права  13.03.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Король Григорета Олександрівна, Сокольська Рената Борисівна, 
Негода Олександр Геннадійович, Зелікман Владислав Давидович  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчальний посібник "Облік зовнішньоекономічної діяльності. 
Частина І. Законодавчі та нормативні основи зовнішньоекономічної 
діяльності підприємства" ("Основи ЗЕД. Частина 1")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Облік зовнішньоекономічної діяльності. Частина І. 
Законодавчі та нормативні основи зовнішньоекономічної діяльності 
підприємства: Навч. посібник / Г. О. Король, Р. Б. Сокольська,                   
О. Г. Негода, В. Д. Зелікман. - Дніпропетровськ: НМетАУ, 2010. - 44 с. 

 
Анотація   

У навчальному посібнику наведена актуальна, на момент видання, 
нормативна база, умови ведення зовнішньоекономічної діяльності в 
Україні, порядок оформлення зовнішньоекономічних контрактів, 
характеристика форм міжнародних розрахунків.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86773  
 

Дата реєстрації авторського права  13.03.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Король Григорета Олександрівна, Сокольська Рената Борисівна, 
Негода Олександр Геннадійович, Зелікман Владислав Давидович  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
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Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчальний посібник "Облік зовнішньоекономічної діяльності. 
Частина ІІ. Практичні аспекти ведення обліку зовнішньоекономічної 
діяльності підприємства" ("Основи ЗЕД. Частина 2")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Облік зовнішньоекономічної діяльності. Частина ІІ. 
Практичні аспекти ведення обліку зовнішньоекономічної діяльності 
підприємства: Навч. посібник / Г. О. Король, Р. Б. Сокольська,                   
О. Г. Негода, В. Д. Зелікман. - Дніпропетровськ: НМетАУ, 2010. - 60 с. 

 
Анотація   

В навчальному посібнику наведена актуальна, на момент видання, 
нормативна база, правила ведення в Україні бухгалтерського та 
податкового обліку господарських операцій із зовнішньоекономічної 
діяльності.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86774  
 

Дата реєстрації авторського права  13.03.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Штундер Тетяна 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 "А по утрам"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86775  
 

Дата реєстрації авторського права  13.03.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Чмельова Юлія Миколаївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Книга "Путешествие в страну гармонии"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Книга-практикум "Путешествие в страну гармонии" (подана 
російською мовою) базується на ведичних знаннях по астрології, арт-
терапії та психології.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86776  
 

Дата реєстрації авторського права  13.03.2019  
 

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 "З тобою поруч"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86777  
 

Дата реєстрації авторського права  13.03.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Івахненко Богдана Андріївна  
 

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 "Наворожили"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Збірка складається з декількох варіантів графічного стилізованого 
зображення пирога, частина з яких доповнена відповідними написами 
слова "наворожили".  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86778  
 

Дата реєстрації авторського права  13.03.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ламберг Наталія Вадимівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Новокаховський політехнічний коледж Одеського національного 
політехнічного університету 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературно-письмовий твір наукового характеру "Розвиток 
просторового мислення студентів"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   

У статті розглядаються способи розвитку просторового мислення 
студентів з використанням інноваційних технологій.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86779  
 

Дата реєстрації авторського права  13.03.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ламберг Наталія Вадимівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Новокаховський політехнічний коледж Одеського національного 
політехнічного університету 

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературно-письмовий твір наукового характеру "Методичні 
вказівки щодо виконання графічної частини курсового та дипломного 
проектів для студентів спеціальності 275 "Транспортні технології 
(автомобільний транспорт)" спеціалізації "Організація перевезень та 
управління на автотранспорті"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Твір призначений для допомоги студентам у виконанні графічної 
частини курсового та дипломного проекту. Розроблені правила 
виконання та оформлення креслень, електронних презентацій та 
альбомів графічних матеріалів, які входять у склад курсового та 
дипломного проектів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86780  
 

Дата реєстрації авторського права  13.03.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ломов В'ячеслав Генадійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "Селтон" 

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір технічного характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір технічного характеру "Технічні умови ТУ У 28.2-32556556-
013:2016 "Адсорбери вугільні" ("ТУ У 28.2-32556556-013:2016 
"Адсорбери вугільні")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Ці технічні умови України (ТУ У) поширюються на адсорбери вугільні 
без корпусів (змінні картриджі), які призначені для установки в 
корпуси адсорберів вугільних, виконують функції по очистці повітря і 
інших газів та йоду і його сполучень на атомних електростанціях, 
підприємствах атомної промисловості та інших галузей.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86781  
 

Дата реєстрації авторського права  13.03.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ломов В'ячеслав Генадійович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "Селтон" 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір технічного характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір технічного характеру "Технічні умови ТУ У 28.2-32556556-
011:2016 "Фільтри аерозольні ФАС" ("ТУ У 28.2-32556556-011:2016 
"Фільтри аерозольні ФАС")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Ці технічні умови України (ТУ У) поширюються на фільтри аерозольні 
сейсмостійкі ФАС (надалі - фільтри) і змінні фільтроелементи до них, 
які призначені для очистки повітря і інших газів від радіоактивних і 
токсичних аерозолів, суспензій і туманів в т. ч. тих, що містять 
нерозчинні дисперсні фази, двох виконань:  регенеруючі для установки 
в системах вентиляції і спецгазочистки та нерегенеруючі для 
установки в системах очистки повітря і вентиляції. Фільтри 
призначені для індивідуальної та групової установки  у системах 
очистки повітря на атомних електростанціях підприємств атомної 
промисловості і інших галузей.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86782  
 

Дата реєстрації авторського права  13.03.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Lilit (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 "Лебеді"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Картина написана на полотні акриловими фарбами. На ній зображенні 
два білих лебеді на річці у променях заходу серед лілій.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86783  
 

Дата реєстрації авторського права  13.03.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Брагарник Валентина Олександрівна (tinkingnot)  
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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 образотворчого мистецтва "Esencja Hardcoru"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Зображення натхненне і створене для заходів, присвячених електронній 
музиці.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86784  
 

Дата реєстрації авторського права  13.03.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мазоренко Оксана 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)  Стаття "Вихід українських підприємств на європейський ринок: 
пошук партнерів"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Стаття присвячена проблемам експорту продукції українських 
підприємств на європейський ринок. Визначені ТОП-10 країн - 
торговельних партнерів України у 2017-2018 роках. Описано основні 
етапи пошуку партнерів за кордоном. А також систематизовано 
ресурси та сервіси для пошуку партнерів у країнах Європи. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86785  
 

Дата реєстрації авторського права  13.03.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ходаківський Євгеній Іванович, Якобчук Валентина Павлівна, 
Литвинчук Ірина Леонідівна  

 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Житомирський національний агроекологічний університет 

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Підручник "Інтелектуальна власність: економіко-правові аспекти"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Видання присвячене комплексному вивченню теоретичних та 
практичних аспектів набуття і реалізації прав інтелектуальної  
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власності та питанням адміністрування системи інтелектуальної 
власності в умовах глобалізаційних викликів сучасності. Особлива 
увага приділяється проблемам комерціалізації інтелектуальних 
продуктів, висвітленню специфіки правової охорони та захисту об'єктів 
інтелектуальної власності на національному та міжнародному рівнях. 
  

  
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86786  
 

Дата реєстрації авторського права  13.03.2019  
 
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 наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Стаття "Механізми покращення зовнішньої торгівлі 
сільськогосподарською продукцією"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Метою статті є аналіз українського експорту сільськогосподарської 
продукції задля визначення ефективних шляхів організації та 
управління збутом аграрної продукції на зовнішніх ринках.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86787  
 

Дата реєстрації авторського права  13.03.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сіренко Наталя Миколаївна, Мікуляк Катерина Анатоліївна, 
Ігнатенко Жанна Валеріївна  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Стаття "Financial Mechanisms for the Development of the Agrarian Sector 
in Market Environment"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86788  
 

Дата реєстрації авторського права  13.03.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Весніна Світлана Володимирівна  
 

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)  Літературний письмовий твір "Анкета про стан здоров'я дитини"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Анкета є ознайомчою для батьків, які мають дітей з мовними 
розладами. Інформація, надана в анкеті, дасть можливість більше 
дізнатися про дитину і значною мірою підвищить ефективність 
коригуючого виховного процесу в роботі з психологом-логопедом.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86789  
 

Дата реєстрації авторського права  13.03.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Степченко Євгеній Віталійович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Вільні"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86790  
 

Дата реєстрації авторського права  13.03.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Степченко Євгеній Віталійович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Коли-ти"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86791  
 

Дата реєстрації авторського права  13.03.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Степченко Євгеній Віталійович  
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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 "Стихія"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86792  
 

Дата реєстрації авторського права  13.03.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Степченко Євгеній Віталійович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Плаття"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86793  
 

Дата реєстрації авторського права  14.03.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бондаренко Олександр Юрійович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Брошура "MATHEMATICAL PROCESSING OF A PYROELECTRIC 
DETECTOR: TIME DOMAIN"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Бондаренко О. Ю. Математична обробка результатів 
вимірювань піроелектричного детектора: часова область. - Харків: 
Видавництво ФОП Іванченка І. С., 2019. - 23 с.  

 

Анотація   

У брошурі розглядається засіб обробки результатів вимірювань 
періодичних динамічних характеристик як квазістатичних, а також 
засіб обробки результатів вимірювань статистичних характеристик 
піроелектричних детекторів. Наводяться параметри піроелектричних 
детекторів та їх одиниці вимірювання для часової області.    
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86794  
 

Дата реєстрації авторського права  14.03.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Вознюк 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 "АРТ-дневник "Мама-Ребенок"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86795  
 

Дата реєстрації авторського права  14.03.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Хорошковська Ольга Назарівна, Кохно Тетяна Назифівна  
 

Повне ім'я або 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 "Українська мова та читання" підручник для 2 класу з 
навчанням російською мовою закладів середньої освіти (у 2-х частинах, 
з аудіосупроводом)   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Завдання підручника дають змогу спрямувати увагу дитини на 
співвідношення звуків і букв, їх правильну вимову.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86796  
 

Дата реєстрації авторського права  14.03.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Басай Надія Пилипівна, Орап Валентина Іванівна, Кириленко Ріта 
Олексіївна  

 

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)  "Німецька мова (7-й рік навчання, рівень стандарту)" підручник для 
11 класу закладів загальної середньої освіти   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86797  
 

Дата реєстрації авторського права  14.03.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Клименко Юрій Михайлович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір учбово-практичного характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  "Французька мова (7-й рік навчання, рівень стандарту)" підручник 
для 11 класу закладів загальної середньої освіти   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86798  
 

Дата реєстрації авторського права  14.03.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Заславська Ольга Олександрівна, Козаченко Світлана Миколаївна, 
Посвістак Олеся Анатоліївна, Ювсечко Ярослав Володимирович  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір наукового характеру (методичні вказівки) "Історія зарубіжних 
політичних вчень та політичної думки України"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Історія зарубіжних політичних вчень та політичної 
думки України: методичні вказівки до семінарських занять для студентів 
спеціальності "Політологія" / О. О. Заславська, С. М. Козаченко,               
О. А. Посвістак, Я. В. Ювсечко. - Хмельницький : ХНУ, 2018. - 64 с. 

 

Анотація   

Методичні вказівки створені на основі аналізу сучасних досягнень 
світового та вітчизняного наукового знання про історію зарубіжних 
політичних вчень та політичної думки України.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86799  
 

Дата реєстрації авторського права  14.03.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Потапчук Євген 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 "Про психологічні комплекси людини"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У вірші розкрито причини та наслідки психологічних комплексів 
людини.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86800  
 

Дата реєстрації авторського права  14.03.2019  
 

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 (поезія)  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Вірш "Моя сім'я"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У вірші описано важливість сім'ї та шлюбу в житті людини.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86801  
 

Дата реєстрації авторського права  14.03.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Іоанн Богомил (псевдонім)  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом, похідний твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Музичний твір з текстом "Музыкальный город-сад" (Теогаментум 
ІІІ): музыкально-поэтическая композиция в 8 частях (2017)"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Збірники кращих творів Чайковського, Бетховена, Вівальді і Моцарта 
(частини вокальних, сольних фортепіанних і інструментально-
симфонічних творів), збагачені образами сучасного поетичного слова 
Іоанна Богомила, аранжовані для солістів, хору і оркестру Тео 
Лєоновим. Клавір.    
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86802  
 

Дата реєстрації авторського права  14.03.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шукліна Вікторія Вікторівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Стаття "Особливості нейромаркетингу в розширенні споживацької 
аудиторії"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86803  
 

Дата реєстрації авторського права  14.03.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шукліна Вікторія Вікторівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Стаття "Стратегічний менеджмент: концептуальні питання в умовах 
постіндустріальних трансформацій"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86804  
 

Дата реєстрації авторського права  14.03.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шукліна Вікторія Вікторівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Стаття "Латеральний маркетинг як стратегічний інструмент 
підприємства"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86805  
 

Дата реєстрації авторського права  14.03.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шукліна Вікторія Вікторівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Стаття "Методичні підходи до формування партнерських відносин 
між туристичними підприємствами"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86806  
 

Дата реєстрації авторського права  14.03.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шукліна Вікторія Вікторівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Стаття "Визначення умов успішного функціонування партнерських 
відносин між туристичними підприємствами"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86807  
 

Дата реєстрації авторського права  14.03.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Василенко Дар'я Павлівна, Маслак Володимир Іванович, Осадчий 
Віктор Володимирович, Бутко Лариса Валентинівна, Гуртовий Олег 
Петрович, Жданова Ангеліна Леонідівна, Лушакова Алла Миколаївна, 
Анісімов Микола Тихонович  

 

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)  Ескіз з описом "Дизайн кабінету малюнку та живопису 
Кременчуцького національного університету імені Михайло 
Остроградського"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

На план-схему нанесено основні об'єкти, що будуть розміщені в 
аудиторії.   
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86808  
 

Дата реєстрації авторського права  14.03.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Василенко Дар'я Павлівна, Маслак Володимир Іванович, Осадчий 
Віктор Володимирович, Бутко Лариса Валентинівна, Гуртовий Олег 
Петрович, Жданова Ангеліна Леонідівна, Лушакова Алла Миколаївна, 
Анісімов Микола Тихонович  

 

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)  Ескіз з описом "Розпис стін в холі Кременчуцького національного 
університету імені Михайла Остроградського"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

До ескізу з описом "Розпис стін в холі Кременчуцького національного 
університету імені Михайла Остроградського" входить 2 малюнки-
ескізи. Перший малюнок-ескіз. Основою розпису є Вітрувіанський 
чоловік Леонардо да Вінчі як символ гармонії мистецтв, який об'єднує 
композицію колажу, побудовану на основі графічних елементів, з 
гармонізованою кольоровою гамою та графічною стилістикою. Другий 
малюнок-ескіз. Основою розпису є колаж, побудований на основі 
графічних елементів, об'єднаних кольоровою гамою та графічною 
стилістикою.    
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86809  
 

Дата реєстрації авторського права  14.03.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Василенко Дар'я Павлівна, Маслак Володимир Іванович, Осадчий 
Віктор Володимирович, Бутко Лариса Валентинівна, Гуртовий Олег 
Петрович, Жданова Ангеліна Леонідівна, Лушакова Алла Миколаївна, 
Анісімов Микола Тихонович  

 

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)  Ескіз з описом "Дизайн аудиторії для графічних робіт Кременчуцького 
національного університету імені Михайла Остроградського"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   

На план-схему нанесено основні об'єкти, що будуть розміщені в 
аудиторії.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86810  
 

Дата реєстрації авторського права  14.03.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Василенко Дар'я Павлівна, Маслак Володимир Іванович, Осадчий 
Віктор Володимирович, Бутко Лариса Валентинівна, Гуртовий Олег 
Петрович, Жданова Ангеліна Леонідівна, Лушакова Алла Миколаївна, 
Анісімов Микола Тихонович  

 

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)  Ескіз з описом "План-схема зони відпочинку Кременчукцького 
національного університету імені Михайла Остроградського"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

На план-схему нанесено основні об'єкти, що належать до структури 
зони відпочинку Кременчуцького національного університету імені 
Михайла Остроградського.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86811  
 

Дата реєстрації авторського права  14.03.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Василенко Дар'я Павлівна, Маслак Володимир Іванович, Осадчий 
Віктор Володимирович, Бутко Лариса Валентинівна, Гуртовий Олег 
Петрович, Жданова Ангеліна Леонідівна, Лушакова Алла Миколаївна, 
Анісімов Микола Тихонович  

 

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)  Ескіз з описом "В'їзний знак "Кременчук"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Ескіз з описом "В'їзний знак "Кременчук" виконаний у холодній 
кольоровій гамі з використанням синього та сірого кольорів.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86812  
 

Дата реєстрації авторського права  14.03.2019  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Боровська Таїса Миколаївна, Станіславський Іван 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 "Модель оптимального розвитку вертикально 
інтегрованого виробництва"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Комп'ютерна програма призначена для моделювання, пошукових 
досліджень з сумісним урахуванням факторів виробництва, фінансів, 
технологічного та інноваційного розвитку на базі рішення варіаційної 
задачі розвитку.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86813  
 

Дата реєстрації авторського права  14.03.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Боровська Таїса Миколаївна, Гришин Дмитро 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 "Модель оптимального розвитку виробництва 
з оптимальними стратегіями кредитування та повернення кредитів"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Комп'ютерна програма розроблена на мові програмування Mahtcad.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86814  
 

Дата реєстрації авторського права  14.03.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Боровська Таїса Миколаївна, Рябокінь Мар'яна Василівна   
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Розробка і дослідження системи "М 
виробників, N продуктів виробництва"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   

Комп'ютерна програма призначена для дослідження, прогнозування і 
планування певного сегмента багатопродуктивного виробництва та 
отримання частотних розподілів ймовірностей по кожному виробнику 
для автоматизованої системи підтримки рішень підсистем виробництва 
і рітейлу.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86815  
 

Дата реєстрації авторського права  14.03.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Боровська Таїса Миколаївна, Андрюшкін Андрій Андрійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Моделювання і дослідження ринків з 
неповною інформацією виробників і користувачів"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Комп'ютерна програма розроблена на мові програмування Mahtcad і 
призначена для дослідження і аналізу систем з інформаційними 
невизначеностями, коли покупець не може оцінити цінності продукту від 
різних користувачів і тому вибір користувача не може бути обґрунтованим.   
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86816  
 

Дата реєстрації авторського права  14.03.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Боровська Таїса Миколаївна, Шаповал Денис Ігорович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Розробка і дослідження системи "М виробників, 
один агрегований продукт"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Комп'ютерна програма розроблена на мові програмування Mahtcad і 
призначена для дослідження, прогнозування і планування певного 
сегмента багатопродуктивного виробництва та вбудовування в 
автоматизовані системи управління.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86817  
 

Дата реєстрації авторського права  14.03.2019  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Боднар 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)  Науковий твір - препринт "Сучасні підходи в реалізації стратегічних 
напрямків сільського розвитку"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Проведено аналіз концепцій сільського розвитку із врахуванням 
світового досвіду; доведено, що сільський розвиток можливий тільки за 
умови розвитку окремих його складових і забезпечення їх системної 
взаємодії; обґрунтовані рекомендації щодо пріоритетних напрямів 
сільського розвитку в Україні. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86818  
 

Дата реєстрації авторського права  14.03.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мельник Ольга Іванівна, Боднар 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)  Стаття "Запровадження фінансових інновацій у вітчизняній 
банківській практиці"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Досліджено етапи формування банківської системи України, 
сформульовано переваги та недоліки застосування банківських 
інновацій, виокремлено негативні та стимулюючі фактори,  які мають 
вплив на формування сучасного стану інноваційної складової в 
банківській діяльності та ін.    
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86819  
 

Дата реєстрації авторського права  14.03.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Козак Артур Олександрович, Козак Антон 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 "Owash"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86820  
 

Дата реєстрації авторського права  14.03.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Янюк Олег Афіногенович  
 

Повне ім'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 "Гімн України!"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Поштовхом до написання вдохновенних слів сприяло виконання 
службового обов'яку у зоні проведення АТО та постійне спілкування із 
мешканцями різних областей нашої країни. 
  

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86821  
 

Дата реєстрації авторського права  14.03.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Плужнікова Тетяна Владиславівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Аналіз показників поширеності хвороб системи 
кровообігу у населення Полтавської області за останні 7 років"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Для аналізу показників поширеності хвороб системи кровообігу у 
населення Полтавської області за останні 7 років були вивчені 
показники судинно-мозкової захворюваності по регіонах.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86822  
 

Дата реєстрації авторського права  14.03.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Плужнікова Тетяна Владиславівна  
 

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 "Аналіз зв'язку між підвищенням артеріального тиску 
та соціально-психологічними чинниками у населення м. Полтави"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86823  
 

Дата реєстрації авторського права  14.03.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сидорович Марина Михайлівна, Пугачова Наталія Ігорівна, Ігнатюк 
Любов Миколаївна  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір наукового характеру "Творческие 
задачи по биологии "Попробуй свои силы!"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86824  
 

Дата реєстрації авторського права  14.03.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Щербина Дмитро 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 "Система управління майнінгом "Hive OS" 
Сервер"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Комп'ютерна програма призначена для використання в управлінні 
розподіленими мережами комп'ютерів з графічними адаптерами (GPU) 
та обчислюваними пристроями з ASIC-мікросхемами (вузлів) для 
організації розподілених обчислень та розподіленої цифрової обробки 
сигналів і широко використовується для майнінгу криптовалют на базі 
алгоритмів класу "доказ роботи" (Pow).  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86825  
 

Дата реєстрації авторського права  14.03.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ємець Оксана Ярославівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, ілюстрація, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний твір "Корекція психоемоційного стану жінок у 
пренатальний та постнатальний періоди. Дисертація"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86826  
 

Дата реєстрації авторського права  14.03.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дяченко Марина Анатоліївна (Марина Фудашкіна)  
 

Повне ім'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 логотипу для онлайн-ресурсу "Салон Невизнаних" - 
"СН Салон Невизнаних" (Логотип "СН Салон Невизнаних")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Логотип, як і назва онлайн-ресурсу, побудовано на контрастах.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86827  
 

Дата реєстрації авторського права  14.03.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лисенкова Вероніка Миколаївна  
 

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 "Архітектурне рішення ремонтно-реставраційних 
робіт нежитлового будинку по вул. Великій Житомирській 32 у 
Шевченківському районі м. Києва - пам'ятки архітектури та 
містобудування місцевого значення, охоронний № 316-Кв - "Будинок 
житловий, 1910-1911 рр."   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Твір архітектури "Архітектурне рішення ремонтно-реставраційних 
робіт нежитлового будинку по вул. Великій Житомирській 32 у 
Шевченківському районі м. Києва - пам'ятки архітектури та 
містобудування місцевого значення, охоронний № 316-Кв - "Будинок 
житловий, 1910-1911 рр." є авторським рішенням Архітектора 
Лисенкової Вероніки Миколаївни, яке передбачає сукупність 
послідовних ремонтно-реставраційних робіт, направлених на 
відновлення умовно первісного вигляду пам'ятки архітектури та 
містобудування місцевого значення.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86828  
 

Дата реєстрації авторського права  14.03.2019  
 

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, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірник літературних творів "Скандальные истории из мира 
трейдинга"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Збірник з сорока трьох статей "Скандальные истории из мира 
трейдинга" це історії про різноманітні події на фінансових ринках у 
різних країнах колишнього Радянського союзу, а також історичні 
факти, коментарі, скандали, курйози та розповіді очевидців подій.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86829  
 

Дата реєстрації авторського права  14.03.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Панасюк Марина Валеріївна, Беспалов Олег Владиславович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Debug tool for Helper and Autofiller for 
Financial & Tax Reports (admin pannel)"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Комп'ютерна програма для формування документів фінансової та 
податкової звітності, а також будь-яких інших документів.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86830  
 

Дата реєстрації авторського права  14.03.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Панасюк Марина Валеріївна, Беспалов Олег Владиславович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Helper and Autofiller for Financial & Tax 
Reports"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Комп'ютерна програма передбачена для формування фінансової та 
податкової звітності, а також будь-яких інших документів залежно від 
сфери застосування.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86831  
 

Дата реєстрації авторського права  14.03.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Надтока Олена Володимирівна, Надтока Денис Михайлович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Розрахунок пасових передач за допомогою 
комп'ютерної програми BeltKURT" ("BeltKURT")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Комп'ютерна програма "BeltKURT" призначена для розрахунку 
пасових передач в навчальному процесі вивчення курсу дисципліни 
"Деталі машин".  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86832  
 

Дата реєстрації авторського права  14.03.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Клімов Сергій Васильович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір науково-технічного характеру  
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Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Монографія "Локалізація впливу осушувальних систем застосування 
дренажно-екранних модулів"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Клімов С. В. Локалізація впливу осушувальних 
систем застосування дренажно-екранних модулів: Монографія. - Рівне : 
НУВГП, 2018. - 249 с. 

 

Анотація   

В даній монографії представлено аналіз впливу осушувальних систем 
на прилеглі території і проаналізовано локалізацію впливу даних 
систем шляхом побудови дренажно-екранних модулів.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86833  
 

Дата реєстрації авторського права  14.03.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Алєксєєва Оксана Василівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Від всього серця"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Пісня про добро і побажання всього найкращого.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86834  
 

Дата реєстрації авторського права  14.03.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Юрасова Алла Миколаївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір белетристичного характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Розповідь "Птица-ангел"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Розповідь про те, як героїня насолоджується у сингапурському готелі 
"Marina Bay Sands". Про задоволення бути наодинці з самою собою.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86835  
 

Дата реєстрації авторського права  14.03.2019  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Юрасова Алла Миколаївна  
 

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 "Смешилки"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Вісім смішних, не пов'язаних між собою, життєвих, курйозних 
оповідань, в які потрапляють різні дорослі люди.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86836  
 

Дата реєстрації авторського права  14.03.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Юрасова Алла Миколаївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір белетристичного характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Розповідь "Спасительные трусы"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Головна героїня потрапляє у небезпечну ситуацію. Її намагається 
згвалтувати хлопець, який запропонував провести додому. Завдяки 
щасливому випадку вона рятується.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86837  
 

Дата реєстрації авторського права  14.03.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Юрасова Алла Миколаївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір белетристичного характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Розповідь "Анна и Король Черноморья"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Розповідь про два періоди життя головної героїні.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86838  
 

Дата реєстрації авторського права  14.03.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Морзе Наталія Вікторівна, Барна Ольга Василівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Підручник "Я досліджую світ" підручник для 2 класу закладів 
загальної середньої освіти (у 2-х частинах) (Частина 2)   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Підручник "Я досліджую світ, частина 2" - підручник для 2 класу 
закладів загальної середньої освіти, в якому викладено розділи, 
сформовані відповідно до змістових ліній інформатичної та 
технологічної освітніх галузей.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86839  
 

Дата реєстрації авторського права  14.03.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Грущинська Ірина Василівна, Хитра Зоя Михайлівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Підручник "Я досліджую  світ" підручник для 2 класу закладів 
загальної середньої освіти (у 2-х частинах) (Частина 1)   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Підручник інтегрованого курсу "Я досліджую світ" розроблено 
відповідно до вимог Типової освітньої програми колективу авторів під 
керівництвом О. Я. Савченко.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86840  
 

Дата реєстрації авторського права  14.03.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кузьменко Олексій Вікторович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
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Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір наукового характеру "Дипломна робота бакалавра на тему 
"Національний історико-етнографічний заповідник "Переяслав": 
історія розвитку та основні напрямки діяльності (1960-2017 рр.)"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Національний історико-етнографічний заповідник "Переяслав" - один 
з найбільших і найвідоміших музейних закладів України. В роботі 
значну увагу приділено джерельній базі дослідження, також 
висвітлюється життя фундатора заповідника, відомого краєзнавця та 
історика - Михайла Сікорського. Проаналізовано законодавчу базу та 
визначено пріоритетні напрямки розвитку заповідника. Досліджено 
значення Музею народної архітектури та побуту середньої 
Наддніпрянщини в контексті розвитку заповідника, подано історію 
його становлення, основні його переваги.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86841  
 

Дата реєстрації авторського права  15.03.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Цой Костянтин Вікторович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Державне підприємство "Науково-виробничий комплекс 
газотурбобудування "Зоря" - "Машпроект" 

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Програмне забезпечення "Програмне забезпечення системи 
віддаленого моніторингу та технічної діагностики газотурбінного 
двигуна (ГТД)"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Програмне забезпечення являє собою набір програм, що включає 
завантажувальний файл (ехе-файл), при установленні яких на 
спеціалізований сервер, підключений через цифрову мережу до системи 
автоматичного управління ГТД, забезпечується можливість 
дистанційного моніторингу та діагностики технічного стану двигуна.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86842  
 

Дата реєстрації авторського права  15.03.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Грубінко Андрій 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 "Велика Британія в системі європейської зовнішньої і 
безпекової політики (1990-2016 рр.)"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Грубінко А. В. Велика Британія в системі 
європейської зовнішньої і безпекової політики (1990-2016 рр.): 
Монографія. - Тернопіль: Осадца Ю. В., 2017. - 640 с. 

 

Анотація   

Публікація є першим монографічним дослідженням історії сучасної 
Великої  Британії у зовнішній та безпековій політиці Європейського 
Союзу. Висвітлюється питання ролі Великої Британії у становленні 
Спільної зовнішньої політики і політики безпеки ЄС та її вплив на 
відносини королівства з іншими стратегічними партнерами.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86843  
 

Дата реєстрації авторського права  15.03.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гладько Єлізавета Сергіївна  
 

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)  Пісня "Waiting for summer"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

На реєстрацію заявляється пісня з нотним записом, в якій співається 
про очікування літа.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86844  
 

Дата реєстрації авторського права  15.03.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Щербаков Радомир 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 "Опис прикладної соціально-
комунікативної технології "Ігровий тренінг для фахівців сервісу"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Опис ігрового тренінгу,  де є набір з декількох типів карток, з кожним 
типом можна робити окремі вправи, а можна використовувати їх разом.   
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86845  
 

Дата реєстрації авторського права  15.03.2019  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сліпченко Галина Дмитрівна, Рубан Олена Анатоліївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Національний фармацевтичний університет 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір наукового характеру "Технологічні 
підходи до створення таблеток на основі рослинних екстрактів. 
Методичні рекомендації"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Наведено результати експериментальних досліджень по вибору 
допоміжних речовин з використанням математичного планування.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86846  
 

Дата реєстрації авторського права  15.03.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Глібко Сергій Васильович, Внукова Наталія Миколаївна, Дмитрик 
Ольга Олександрівна, Іншин Микола Іванович, Уркевич Віталій 
Юрійович, Шаповалова Ольга Вікторівна, Бойчук Роман Петрович, 
Палант Олексій Юрійович, Шовкопляс Ганна Миколаївна, Єгорова 
Тетяна Петрівна, Савчук Олександра Олександрівна, Мозальова 
Марина Володимирівна, Подрез-Ряполова Ірина Валеріївна  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Науково-дослідний інститут правового забезпечення інноваційного 
розвитку Національної академії правових наук України 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Монографія "Правове забезпечення адаптації інвестиційної моделі 
розвитку економіки України та ринків фінансових послуг до права 
Європейського Союзу"    

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Монографію присвячено дослідженню питань законодавчого 
регулювання ринків фінансових послуг в Україні.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86847  
 

Дата реєстрації авторського права  15.03.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Білоусов Євген Миколайович, Гетьман Анатолій Павлович, Анісімова 
Ганна Валеріївна, Шевченко Людмила Степанівна, Клімова Галина 
Павлівна, Петришина Марина Олександрівна, Ярошенко Олег 
Миколайович, Вапнярчук Наталія Миколаївна, Юшко Алла 
Миронівна, Битяк Олексій Юрійович, Кузьміна Марина Миколаївна,  
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                                                           Матвєєва Анастасія Володимирівна, Семенишин Артем Вікторович, 
Борисов Ігор Вячеславович, Курашова Інна Миколаївна, Черняєва 
Дар'я Олександрівна, Вороніна Ірина Сергіївна  

 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Науково-дослідний інститут правового забезпечення інноваційного 
розвитку Національної академії правових наук України 

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Монографія "Правове та законодавче забезпечення економічної 
безпеки України"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Монографію присвячено дослідженню питань законодавчого 
регулювання економічної безпеки України.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86848  
 

Дата реєстрації авторського права  15.03.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лазарев Кирило Ігорович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Складений твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Складений твір "Наповнення веб-сайту "www.buki.com.ua"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86849  
 

Дата реєстрації авторського права  15.03.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Томенко Валентина Олександрівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Складений твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Складений твір "Український щорічник: Тарас Шевченко. Щоденник 
ділового українця"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Користуючись щорічником, кожен отримує унікальну можливість 
прожити рік із Кобзарем. 
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86850  
 

Дата реєстрації авторського права  15.03.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Павлюк Всеволод Михайлович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Стаття "Стародавня Атлантида. Частина 1"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Твір розкриває давні історичні події, які відбувались на території 
сучасної України.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86851  
 

Дата реєстрації авторського права  15.03.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Солодовнік Олеся Олександрівна, Докуніна Катерина Ігорівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір науково-практичного характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Монографія "Формування економічного механізму енергозбереження 
на підприємствах комунального господарства на засадах публічно-
приватного партнерства"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

У монографії подано результати дослідження, спрямованого на 
теоретичне обґрунтування та розробку методичних і практичних 
рекомендацій щодо формування економічного механізму 
енергозбереження на підприємствах комунального господарства на 
засадах публічно-приватного партнерства.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86852  
 

Дата реєстрації авторського права  15.03.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Солодовнік Олеся Олександрівна, Докуніна Катерина Ігорівна  
 

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 "Economic mechanism of energy saving at public utility 
companies"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Метою статті є обґрунтування концептуального підходу до розробки 
економічного механізму енергозбереження на підприємствах 
комунального господарства як теоретико-методологічного підґрунтя 
енергозбереження на підприємствах цієї сфери.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86853  
 

Дата реєстрації авторського права  15.03.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мартиненко Олена Євгенівна, Шевчук Леся Олексіївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Національний транспортний університет 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір науково-освітнього характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір науково-освітнього характеру 
"Методичні рекомендації для підготовки до практичних занять та 
самостійної роботи у віртуальному навчальному середовищі Moodle з 
дисципліни "Практичний курс англійської мови" (Частина ІІ) для 
студентів І і ІІ курсів денної форми навчання за спеціальністю 035 
"Філологія (германські мови та літератури (переклад включно), перша - 
англійська", галузь знань 03 "Гуманітарні науки"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86854  
 

Дата реєстрації авторського права  15.03.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шарий Григорій Іванович, Нестеренко Світлана Вікторівна, 
Литвиненко Тетяна Петрівна, Ільченко Володимир Васильович, 
Ткаченко Ірина Володимирівна, Гасенко Ліна Володимирівна  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір архітектури, твір містобудування, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Проект твору архітектури та містобудування "Альбом проектних 
пропозицій кооперованих і блокованих будівель для сільських 
об'єднаних територіальних громад"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

В альбомі представлено проектні пропозиції формування сільських 
будівель на принципах кооперування та блокування. Запропоновані 
основні планувальні прийоми зонування сільської території.  
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Розроблені пропозиції до включення елементів велоінфраструктури у 
вулично-дорожню мережу сільських населених пунктів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86855  
 

Дата реєстрації авторського права  15.03.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Василець Святослав Володимирович, Василець Катерина 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 "DProtect" дослідження функціонування 
дистанційного релейного захисту" ("DProtect")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Комп'ютерна програма заснована на моделюванні перехідних та 
усталених процесів в електромережі 110 кВ при виникненні короткого 
замикання та симуляції функціонування триступеневого дистанційного 
релейного захисту.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86856  
 

Дата реєстрації авторського права  15.03.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мащенко Марина Анатоліївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір наукового характеру "Теоретико-
методологічні підходи до структурної трансформації національних 
економічних систем"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Мащенко М. А. Теоретико-методологічні підходи до 
структурної трансформації національних економічних систем // Бізнес 
інформ. - 2018. - № 10. - С. 8-12. 

 
Анотація   

Проаналізовано теоретико-методологічні підходи до структурної 
трансформації національних економічних систем.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86857  
 

Дата реєстрації авторського права  15.03.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мащенко Марина Анатоліївна  
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Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір наукового характеру "Методичний 
підхід до визначення комплексного показника інвайронментальної 
безпеки промислового підприємства"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Мащенко М. А. Методичний підхід до визначення 
комплексного показника інвайронментальної безпеки промислового 
підприємства // Сталий розвиток економіки. - 2018. - № 3 (40). - С. 132-139. 

 
Анотація   

Запропоновано методичний підхід щодо визначення комплексного 
показника інваронментальної безпеки підприємства.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86858  
 

Дата реєстрації авторського права  15.03.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мащенко Марина Анатоліївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір наукового характеру "Аналіз підходів 
оцінювання інвайронментальної безпеки підприємств"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У творі визначено основні недоліки існуючих методик оцінки 
інвайронментальної безпеки кожної окремої галузі.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86859  
 

Дата реєстрації авторського права  15.03.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гапонова Людмила 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 "Значущість розвитку координаційних здібностей в 
велосипедному спорті - маунтинбайк"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   

Визначено значущість розвитку координаційних здібностей у 
велосипедному спорті - маунтинбайк шляхом анкетування тренерів та 
спортсменів України.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86860  
 

Дата реєстрації авторського права  15.03.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Добровольська Олена 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)  Твір ужиткового мистецтва "Ткані сережки"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Застосовується як прикраса чи аксесуар.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86861  
 

Дата реєстрації авторського права  15.03.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Добровольська Валентина Яківна  
 
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 "Лялька ткана, об'ємна з наповнювачем" 
("Лялька ткана")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Застосовується як іграшка. Виготовляється з різнокольорових ниток, 
технікою ткацтва переплетіння з основою.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86862  
 

Дата реєстрації авторського права  15.03.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Башинська Ірина Олександрівна, Філіппова Світлана 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)  Навчальний посібник "Risk Management. Practical lessons & Сase Study. 
Textbook"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Bashynska I. Risk Management. Practical lessons & Case 
Study : textbook // Bashynska I., Filyppova S. - Kharkiv: "Disa Plus", 2018. - 
122 p. 

 

Анотація   

Розроблений для розвитку у студентів практичних навичок аналізу 
ризиків на підприємстві та розуміння можливостей управління 
економічними ризиками для підвищення ефективності бізнесу.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86863  
 

Дата реєстрації авторського права  15.03.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Коваленко Наталія Дмитрівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Монографія "Фраземіка говірок Західного Поділля"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Коваленко Н. Д. Фраземіка говірок Західного 
Поділля: монографія. - Кам'янець-Подільський: ПП Буйницький О. А., 
2011. - 176 с. 

 

Анотація   

Здійснено ідеографічний опис фразем західноподільських говірок на 
позначення явищ, ознак і процесів, пов'язаних із життям та діяльністю 
людини.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86864  
 

Дата реєстрації авторського права  15.03.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Коваленко Наталія Дмитрівна, Шеремета Наталія Петрівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчально-методичний посібник "Практикум з проведення 
діалектологічних досліджень"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Коваленко Н. Д., Шеремета Н. П. Практикум з 
проведення діалектологічних досліджень: навчально-методичний 
посібник. - Кам'янець-Подільський: ТОВ "Друкарня Рута", 2013. - 160 с. 
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Анотація   

Посібник є науково-методичним дослідженням педагогічних умов і 
технології викладання для студентів-філологів закладів вищої освіти 
навчальної дисципліни "Українська діалектологія".  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86865  
 

Дата реєстрації авторського права  15.03.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Коваленко Наталія Дмитрівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчально-методичний посібник "Історична граматика української 
мови"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Коваленко Н. Д. Історична граматика української 
мови: навчально-методичний посібник / Н. Д. Коваленко. - Кам'янець-
Подільський : ПП "Медобори-2006", 2012. - 144 с. 

 

Анотація   

Посібник є науково-методичним дослідженням педагогічних умов і 
технології викладання для студентів-філологів закладів вищої освіти 
навчальної дисципліни "Історична граматика української мови". 
  

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86866  
 

Дата реєстрації авторського права  15.03.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Коваленко Наталія Дмитрівна, Коваленко Борис Олексійович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчально-методичний посібник "Волинські говірки Хмельниччини. 
Збірник діалектних текстів"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Волинські говірки Хмельниччини. Збірник 
діалектних текстів : навч.-метод. посіб. / Упоряд. : Коваленко Н. Д., 
Коваленко Б. О. - Кам'янець-Подільський : ТОВ "Рута", 2019. - 344 с. 

 

Анотація   

Науково-методичне дослідження особливостей українського 
діалектного мовлення, зокрема волинського говору.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86867  
 

Дата реєстрації авторського права  15.03.2019  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Коваленко Наталія Дмитрівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчальний посібник "Слова з язика, як бджоли з вулика. Матеріали 
до словника народних порівнянь подільських і волинських говірок 
Хмельниччини"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Коваленко Н. Д. Слова з язика, як бджоли з вулика. 
Матеріали до словника народних порівнянь подільських і волинських 
говірок Хмельниччини: навчальний посібник. - Кам'янець-
Подільський: ПП Буйницький, 2011. - 144 с. 

 

Анотація   

Посібник є науково-навчальним дослідженням розділу "Говори 
української мови" навчальної дисципліни "Українська діалектологія".  
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86868  
 

Дата реєстрації авторського права  15.03.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Коваленко Борис Олексійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Монографія "Стилістично знижена лексика в мові сучасної 
української публіцистики"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Коваленко Б. О. Стилістично знижена лексика в мові 
сучасної української публіцистики: монографія. - Кам'янець-
Подільський: ПП Буйницький О.А., 2010. - 160 с. - Бібліогр. 146-159. 

 
Анотація   

У монографії з'ясовано мовні особливості та екстралінгвістичну 
зумовленість публіцистичного стилю, визначено джерела формування 
та поповнення стилістично зниженої лексики в мові сучасної 
української публіцистики тощо.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86869  
 

Дата реєстрації авторського права  15.03.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Школа Олександр Павлович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "КЛИМКО" 

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Усний твір  
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Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Усний твір "Навчальний курс для оцінювачів щодо перевірки виробів 
із дорогоцінних металів для укладання договорів про надання 
фінансових кредитів та застави"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Твір призначено для формування навиків виявлення підроблених 
ювелірних виробів, проведення неруйнівної перевірки виробів із 
дорогоцінних металів та визначення проби виробів.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86870  
 

Дата реєстрації авторського права  15.03.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Музафарова Валентина Андріївна, Рябчун Віктор Кузьмич, Петухова 
Інна Анатоліївна, Падалка Олена Іванівна, Богуславський Роман 
Львович  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Інститут рослинництва ім. В. Я. Юр'єва 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)  Науковий твір "База даних генів стійкості до хвороб зразків генофонду 
ячменю ярого" ("БД "ГсЗЯдХ")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

БД "ГсЗЯдХ" є складовою частиною інформаційної системи, яка 
включає результати вивчення зразків різного еколого-географічного 
походження у польових умовах, інформацію про гени стійкості до 
хвороб ячменю ярого. Представлена база даних дозволить 
користувачам вести пошук і добір необхідного матеріалу серед 
досліджених зразків, аналізувати дані вивчення генофонду ячменю та 
удосконалювати підходи до використання його в селекції та наукових 
дослідженнях. 
  

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86871  
 

Дата реєстрації авторського права  15.03.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Толстопятова Інна Василівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Автоматизована інформаційно-аналітична 
система "ВЕЛИКІ ДАНІ - "OPEN DATA"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86872  
 

Дата реєстрації авторського права  15.03.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Толстопятова Інна Василівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Аналітично комунікаційна-система 
"Доступні ліки"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86873  
 

Дата реєстрації авторського права  15.03.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Толстопятова Інна Василівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНА 
СИСТЕМА "ЗАХИСНІ СПОРУДИ ОБЛАСТІ"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86874  
 

Дата реєстрації авторського права  15.03.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Толстопятова Інна Василівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Система комплексного автоматизованого 
управління: модуль "Автоматизована інформаційна система  
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                                                           "ЕНЕРГОСЕРВІС: ОБЛІК, КОНТРОЛЬ, ЕКОНОМІЯ" ("СКАУ АІС 
ЕОКЕ")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86875  
 

Дата реєстрації авторського права  15.03.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Толстопятова Інна Василівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Аналітично комунікаційна-система "Черга до 
лікаря"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86876  
 

Дата реєстрації авторського права  15.03.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гладун Олександр Миколайович, Левчук Наталія Михайлівна, Рингач 
Наталія Олександрівна, Шевчук Павло Євгенович, Корнійчук 
Олександр Петрович, Проніна Ірина Іванівна, Рудницький Омелян 
Павлович, Кулик Наталія Володимирівна, Лущик Людмила 
Вікторівна, Хвалинська Віта Володимирівна  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Інститут демографії та соціальних досліджень імені М. В. Птухи 
Національної академії наук України 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, ілюстрація  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір наукового характеру "Звіт про науково-дослідну роботу 
"МОДЕЛЮВАННЯ РЕГІОНАЛЬНИХ ДЕМОГРАФІЧНИХ ПРОЦЕСІВ"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Визначено регіональні відмінності втрат потенційного життя в 
результаті передчасної смертності від основних причин смерті за 
регіонами України з дезагрегацією за статтю та типом поселення.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86877  
 

Дата реєстрації авторського права  15.03.2019  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Черенько Людмила Миколаївна, Полякова Світлана Володимирівна, 
Шишкін Владислав Сергійович, Заяць В'ячеслав Сергійович, Когатько 
Юрій Леонідович, Васильєв Олександр Анатолійович, Реут Анна 
Георгіївна, Новосільська Тетяна Володимирівна, Пономаренко Марина 
Василівна, Клименко Юлія Анатоліївна  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Інститут демографії та соціальних досліджень імені М. В. Птухи 
Національної академії наук України 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, ілюстрація  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір наукового характеру "Звіт про науково-дослідну роботу 
"ЖИТЛОВІ УМОВИ НАСЕЛЕННЯ: ДЕТЕРМІНАНТИ, СОЦІАЛЬНО-
ДЕМОГРАФІЧНІ НАСЛІДКИ, ПОЛІТИКА РЕГУЛЮВАННЯ"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Реалізовано новий підхід в досліджені житлових умов як економічної 
категорії на перетині з технічними та гуманітарними науками.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86878  
 

Дата реєстрації авторського права  15.03.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Макарова Олена Володимирівна, Лібанова Елла Марленівна, Саріогло 
Володимир Георгійович, Черенько Людмила Миколаївна, Черніченко 
Віктор Васильович, Хмелевська Оксана Михайлівна, Гвелесіані Анна 
Гелаївна, Когатько Юрій Леонідович, Васильєв Олександр 
Анатолійович, Горемикіна Юлія Володимирівна, Реут Анна Георгіївна, 
Откидач Максим Володимирович, Клименко Юлія Анатоліївна  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Інститут демографії та соціальних досліджень імені М. В. Птухи 
Національної академії наук України 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, ілюстрація  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір наукового характеру "Звіт про науково-дослідну роботу 
"ПІДТРИМКА НУЖДЕННИХ: ГРОШОВА ДОПОМОГА VS 
АКТИВІЗАЦІЯ ПОВЕДІНКИ НА РИНКУ ПРАЦІ"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Окреслено сучасні виклики для системи соціальної підтримки в 
Україні, у тому числі з урахуванням проблем нужденності та 
економічної активності.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86879  
 

Дата реєстрації авторського права  15.03.2019  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лісогор Лариса Сергіївна, Лібанова Елла Марленівна, Богуш Лариса 
Григорівна, Швець Павло Анатолійович, Ільїч Людмила Миколаївна, 
Жук Інеса Леонідівна, Кримова Марія Олександрівна, Котенко Тетяна 
Миколаївна, Якимова Наталія Сергіївна, Іващенко Сергій Васильович, 
Сіренко Юлія Василівна  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Інститут демографії та соціальних досліджень імені М. В. Птухи 
Національної академії наук України 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, ілюстрація  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір наукового характеру "Звіт про науково-дослідну роботу 
"КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ РОБОЧОЇ СИЛИ: 
МЕТОДОЛОГІЯ ТА ПРАКТИКА ОЦІНЮВАННЯ"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Удосконалено концептуальні підходи до дослідження економічного 
змісту конкурентоспроможності робочої сили. Систематизовано 
екзогенні та ендогенні чинники впливу на конкурентоспроможність 
робочої сили з урахуванням пріоритетності ролі чинників 
інноваційності та ефективності, обґрунтовано систему показників для 
оцінки рівня конкурентоспроможності робочої сили.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86880  
 

Дата реєстрації авторського права  15.03.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Коротун Володимир Іванович, Новицька Надія Володимирівна, Кощук 
Тетяна Василівна, Хлєбнікова Інна Ібрагимівна  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Монографія "Протидія нелегальному обігу алкогольних напоїв та 
тютюнових виробів: досвід країн ЄС та ОЕСР"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Протидія нелегальному обігу алкогольних напоїв та 
тютюнових виробів: досвід країн ЄС та ОЕСР / [за заг. ред. В. І. Коротуна]. - 
К. : Алерта, 2017. - 66 с. 

 

Анотація   

У роботі проаналізовано сучасну практику протидії нелегальному обігу 
алкогольних напоїв та тютюнових виробів у країнах ЄС та ОЕСР. 
Визначено особливості застосування окремих інструментів реалізації 
державного контролюючого впливу на ринку підакцизних товарів. 
  

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86881  
 

Дата реєстрації авторського права  15.03.2019  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Коротун Володимир Іванович, Новицька Надія Володимирівна, 
Хлєбнікова Інна Ібрагимівна  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Стаття "Нелегальний обіг алкогольних напоїв та тютюнових виробів 
в Україні: методика статистичної оцінки"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Коротун В. І., Новицька Н. В., Хлєбнікова І. І. 
Нелегальний обіг алкогольних напоїв та тютюнових виробів в Україні : 
методика статистичної оцінки // Світ фінансів. - 2018. - № 2. - С. 43-56. 

 

Анотація   

Розроблено методику оцінки обсягів нелегального обігу алкогольних 
напоїв/тютюнових виробів за методом оцінки за реалізацією на основі 
даних ВООЗ і Глобального опитування дорослих щодо вживання 
тютюну. За цією методикою оцінено відповідні частки нелегального 
обігу підакцизних товарів.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86882  
 

Дата реєстрації авторського права  15.03.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Коротун Володимир Іванович, Новицька Надія Володимирівна, 
Хлєбнікова Інна Ібрагимівна  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Стаття "Гармонізація структури спирту та алкогольних напоїв у 
контексті виконання вимог угоди про асоціацію України з ЄС"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Коротун В. І., Новицька Н. В., Хлєбнікова І. І. 
Гармонізація структури спирту та алкогольних напоїв у контексті 
виконання вимог угоди про асоціацію України з ЄС / В. І. Коротун,           
Н. В. Новицька, І. І. Хлєбнікова // Бізнес Інформ. - 2018. - № 7. - C. 221-228. 

 

 

Анотація   

Проведено аналіз відповідності української практики оподаткування 
акцизним податком спирту та алкогольних напоїв обов'язковим 
вимогам Директиви 92/83/ЄЕС. Розроблено гармонізовану 
класифікацію спирту та алкогольних напоїв та узагальнено вимоги до 
їх акцизного оподаткування. 
  

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86883  
 

Дата реєстрації авторського права  15.03.2019  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Коротун Володимир Іванович, Новицька Надія Володимирівна, Кощук 
Тетяна Василівна, Хлєбнікова Інна Ібрагимівна  

 

Повне ім'я або 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 "Діалектика реформування акцизного оподаткування 
тютюнових виробів в Україні: євроінтеграційний аспект"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Діалектика реформування акцизного оподаткування 
тютюнових виробів в Україні : євроінтеграційний аспект /                           
за заг. ред. В. І. Коротуна. Ірпінь : Університет ДФС України, 2018. - 102 с. 

 

 

Анотація   

У роботі розкрито наукові підходи до трансформації акцизного 
оподаткування тютюнових виробів. Проаналізовано тенденції розвитку 
механізмів оподаткування акцизами тютюнових виробів у країнах ЄС. 
Виявлено проблеми в реалізації потенціалу акцизного оподаткування 
тютюнових виробів в Україні. Обґрунтовано напрями реформування 
акцизного оподаткування тютюнових виробів в Україні. 
  

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86884  
 

Дата реєстрації авторського права  18.03.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шаповаленко Михайло Вікторович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір образотворчого мистецтва "Диптих "Отроцтво. Антон, Ілля"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Робота належить до жанру станкового живопису, в стилі реалізму, 
являє собою психологічний портрет.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86885  
 

Дата реєстрації авторського права  18.03.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шаповаленко Михайло Вікторович  
 

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 "Рівновага"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Робота належить до жанру станкового живопису, в стилі реалізму, 
символізує наповненість та одночасно мінливість буття.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86886  
 

Дата реєстрації авторського права  18.03.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Макара Анатолій Іванович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Без тебе"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86887  
 

Дата реєстрації авторського права  18.03.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Макара Анатолій Іванович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Літо"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86888  
 

Дата реєстрації авторського права  18.03.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Макара Анатолій Іванович  
 

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 "Ми з таких далеких зірок"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86889  
 

Дата реєстрації авторського права  18.03.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Макара Анатолій Іванович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Літній дощ"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86890  
 

Дата реєстрації авторського права  18.03.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Єрмаченко Володимир Єгорович, Лола Юлія Юріївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Усний твір, ілюстрація, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка лекцій "Мультимедійний супровід навчальної дисципліни 
"Логістика в міжнародному туризмі"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Аудіо-відеолекції присвячено висвітленню змісту, завдань та 
інструментів логістики в індустрії туризму, а також розглянуто 
застосування логістичних підходів в управлінні туристичними 
потоками як на міжнародному рівні, так і на рівні конкретних 
підприємств: туристичних фірм, закладів розміщення і харчування, 
аеропортів та авіакомпаній.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86891  
 

Дата реєстрації авторського права  18.03.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Самусь Тетяна Володимирівна  
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Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Методичні рекомендації "Формування 
здоров'язбережувальної компетентності майбутніх інженерів-
педагогів"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Самусь Т. В. Формування здоров'язбережувальної 
компетентності майбутніх інженерів-педагогів. Методичні рекомендації / 
Т. В. Самусь. - Глухів : Глухівський національний педагогічний 
університет імені Олександра Довженка, 2015. - 62 с. 

 

Анотація   

У методичних рекомендаціях висвітлено теоретико-методичні аспекти 
формування здоров'язбережувальної компетентності майбутніх 
інженерів-педагогів. Розкрито зміст, сутність та структуру цієї 
складової професійної компетентності, схарактеризовано педагогічні 
умови процесу цілеспрямованого розвитку ціннісного ставлення 
студентів до здоров'я, описано структурно-компонентну модель, що 
відображає спроектований процес формування знань, умінь та 
особистісних якостей майбутніх інженерів-педагогів щодо збереження 
свого здоров'я та здоров'я своїх вихованців.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86892  
 

Дата реєстрації авторського права  18.03.2019  
 

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 келихів для Романтики"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Збіркою творів є ескізи дизайну та форми келихів для Романтики, які 
наведені в різних ракурсах. Основною оригінальною рисою створених 
ескізів келихів для Романтики є їх оригінальна форма у вигляді серця. 
Ескізи дизайну та форми келихів призначені для використання під час 
їх виробництва, а також для показу з метою їх рекламування та 
ознайомлення серед споживачів.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86893  
 

Дата реєстрації авторського права  18.03.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Коваленко Тарас Володимирович  
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Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Графічне зображення "Зображення логотипу "ПЕРЕКУП"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86894  
 

Дата реєстрації авторського права  18.03.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Канєвський Микола Євтихійович, Осипова Тетяна Григорівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка рисунків "Ескізи ландшафтних композицій у формі круга та 
прямокутника"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Варіанти формальних композицій у формі круга та прямокутника для 
використання в ландшафтному дизайні.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86895  
 

Дата реєстрації авторського права  18.03.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Канєвський Микола Євтихійович, Осипова Тетяна Григорівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка рисунків "Ескізи ландшафтних композицій у формі квадрата"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Варіанти композицій для формування ландшафтного простору, 
архітектоніка яких містить елементи у вигляді геометричних фігур 
різноманітної форми, які поєднані між собою за законами композиції.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86896  
 

Дата реєстрації авторського права  18.03.2019  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Пшеничний 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)  Твір образотворчого мистецтва "Кольорова монотипія "Дівчина з 
рижим котом"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Поєднання різних формальних кольорових плям з фігуративним 
рішенням та пошуки композиційного рішення.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86897  
 

Дата реєстрації авторського права  18.03.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Пшеничний 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)  Твір образотворчого мистецтва "Кольорова монотипія "Очікування 
бурі"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Пошук емоційного стану фігур у поєднанні з кольоровим рішенням 
фігуративної композиції. 
  

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86898  
 

Дата реєстрації авторського права  18.03.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Твардовська Ірина Миколаївна  
 

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)  Тест пісні "В тебе - весь мир"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86899  
 

Дата реєстрації авторського права  18.03.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Твардовська Ірина Миколаївна  
 
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 "Запутанные нити"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86900  
 

Дата реєстрації авторського права  18.03.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Твардовська Ірина Миколаївна  
 
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 "Полжизни прожито не зря"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86901  
 

Дата реєстрації авторського права  18.03.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Твардовська Ірина Миколаївна  
 
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 "Кто обнимет ночью, если ты уйдешь?"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86902  
 

Дата реєстрації авторського права  18.03.2019  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Твардовська Ірина Миколаївна  
 

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 "Ну вот и встретились"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86903  
 

Дата реєстрації авторського права  18.03.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Твардовська Ірина Миколаївна  
 

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 "Так легко обидеть!"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86904  
 

Дата реєстрації авторського права  18.03.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Твардовська Ірина Миколаївна  
 

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 "Танцуй - это лето"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86905  
 

Дата реєстрації авторського права  18.03.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Твардовська Ірина Миколаївна  
 



Авторське право і суміжні права. Офіційний бюлетень № 52, 2019 

 

1160 

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 "Эта дискотека - место встречи с тобой"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86906  
 

Дата реєстрації авторського права  18.03.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Твардовська Ірина Миколаївна  
 

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 "Расставание"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86907  
 

Дата реєстрації авторського права  18.03.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Твардовська Ірина Миколаївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір (поезія)  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Текст пісні "Что тревожит твою душу?"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86908  
 

Дата реєстрації авторського права  18.03.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Твардовська Ірина Миколаївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   
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Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір (поезія)  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Текст пісні "Ты позови - и я приеду"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86909  
 

Дата реєстрації авторського права  18.03.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Твардовська Ірина Миколаївна  
 

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 "Ой, вишня зацвіла!"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86910  
 

Дата реєстрації авторського права  18.03.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Твардовська Ірина Миколаївна  
 

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 "Танго закоханих"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86911  
 

Дата реєстрації авторського права  18.03.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Твардовська Ірина Миколаївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір (поезія)  
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Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Текст пісні "Яскраве світло в темряві нічній"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86912  
 

Дата реєстрації авторського права  18.03.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Твардовська Ірина Миколаївна  
 

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 "Щастя живе в тобі"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86913  
 

Дата реєстрації авторського права  18.03.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Твардовська Ірина Миколаївна  
 

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 "Чудова мить любов!"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86914  
 

Дата реєстрації авторського права  18.03.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Твардовська Ірина Миколаївна  
 

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 "Так, я кохала!"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86915  
 

Дата реєстрації авторського права  18.03.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Твардовська Ірина Миколаївна  
 

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)  Тескст пісні "Поговори со мной"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86916  
 

Дата реєстрації авторського права  18.03.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Твардовська Ірина Миколаївна  
 

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 "І знову, ця мелодія дощу"    
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86917  
 

Дата реєстрації авторського права  18.03.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Семенова Тетяна Валеріївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Національна металургійна академія України 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, ілюстрація  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчальний посібник "Економіка організації і планування 
виробництва". Частина 1, 2"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Розглянуто теоретичні і практичні засади антикризового управління 
підприємством. Присвячений розгляду питань, які є важливими для 
попередження та подолання криз підприємства, забезпечення його 
ефективного функціонування і стійкого розвитку.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86918  
 

Дата реєстрації авторського права  18.03.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ігнатенко Ганна Володимирівна, Ігнатенко Сергій  Віталійович, 
Логінов Михайло Іванович, Росновський Микола Григорович, 
Опанасенко Віталій Петрович, Самусь Тетяна Володимирівна, Вовк 
Богдан Іванович, Єрмоленко Євген Ігорович, Маринченко Євгеній 
Олегович  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір наукового характеру "Методичні 
рекомендації до проходження практик"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Ігнатенко Г. В., Ігнатенко С.В., Логінов М. І., 
Росновський М. Г., Опанасенко В. П., Самусь Т. В., Вовк В. І., 
Єрмоленко Є. І., Маринченко Є. О. Методичні вказівки до 
проходження практик - Суми : Вінниченко М. Д., 2018. - 144 с. 

 
Анотація   

У рекомендаціях висвітлено основні питання, пов'язані з 
проходженням різного виду практик студентами спеціалізації 015.18 
Професійна освіта (Технологія виробництва і переробки продуктів 
сільського господарства). Вони охоплюють весь період навчання 
студентів, які здобувають освітні ступені "бакалавр" і "магістр". У 
виданні викладено основні положення щодо проходження 
технологічної, навчально-залікової і дослідницької практик.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86919  
 

Дата реєстрації авторського права  18.03.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ігнатенко Ганна Володимирівна, Опанасенко Віталій Петрович, 
Самусь 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 "Формування методичної 
компетентності педагогів професійного навчання в процесі 
педагогічних практик"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Ігнатенко Г. В., Опанасенко В. П., Самусь  Т. В. 
Формування методичної компетентності педагогів професійного 
навчання в процесі педагогічних практик. За ред. Г. В. Ігнатенко. - 
Суми : Вінниченко М. Д., 2017. - с. 112. 

 
Анотація   

У посібнику стисло розглянуто роль педагогічних практик у 
формуванні методичної компетентності майбутніх викладачів 
професійного навчання. У першу чергу для студентів спеціальності 015 
Професійна освіта спеціалізації 015.18 Професійна освіта. Технологія 
виробництва і переробка продукції сільського господарства, керівників 
педагогічних практик, викладачів, але може бути корисним для 
студентів зазначеної спеціальності інших спеціалізацій.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86920  
 

Дата реєстрації авторського права  18.03.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ігнатенко Ганна Володимирівна, Вовк Богдан Іванович, Маринченко 
Євгеній Олегович  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір наукового характеру "Методичні 
рекомендації до виконання курсової роботи з професійної педагогіки"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Ігнатенко Г. В., Вовк Б. І., Маринченко Є. О. 
Методичні рекомендації до виконання курсової роботи з професійної 
педагогіки / укладачі : Г. В. Ігнатенко, Б. І. Вовк, Є. О. Маринченко. - 
Суми : Вінниченко М. Д., 2018. - 52 с. 

 
Анотація   

У методичних рекомендаціях висвітлено основні питання, пов'язані з 
написанням та оформленням курсової роботи, а саме: описано 
поетапну процедуру організації курсового дослідження, розкрито 
вимоги до його структури, подано рекомендації щодо оформлення 
результатів студентських досліджень, порядок захисту курсової роботи. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86921  
 

Дата реєстрації авторського права  18.03.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ігнатенко Ганна Володимирівна, Ігнатенко Олександр 
Володимирович, Ігнатенко Сергій  Віталійович, Єрмоленко Євген 
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)  Навчально-методичний посібник "Загальні засади методики 
професійного навчання"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Ігнатенко Г. В., Ігнатенко С. В., Ігнатенко О. В., 
Єрмоленко Є. І. Загальні засади методики професійного навчання /       
Г. В. Ігнатенко, С. В. Ігнатенко, О. В. Ігнатенко, Є. І. Єрмоленко;            
за ред. Г. В. Ігнатенко. - Глухів : РВВ Глухівського НПУ ім. О. Довжденка, 
2016. - 76 с. 

 
Анотація   

Запропонований посібник містить методичні рекомендації до 
розкриття змісту питань програми додаткового вступного 
випробування, педагогічні задачі, спрямовані на визначення рівня 
засвоєння науково-педагогічних ситуацій, короткий термінологічний 
словник, список рекомендованої літератури; для самоконтролю 
наведено опорні схеми та тести з методики професійного навчання.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86922  
 

Дата реєстрації авторського права  18.03.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Басовський Володимир Олександрович, Гурін Микола 
Володимирович, Маржан Ірина Володимирівна, Тихонов Олексій 
Євгенійович  

 
Повне ім'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 прикладного характеру "Конкурс 
проектів учнів навчальних закладів системи загальної середньої освіти 
"EVORANK"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86923  
 

Дата реєстрації авторського права  18.03.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Неволько Олександр Михайлович (ОЛЕКСАНДР ВОЛОС)  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  П'єса "В гостях у сексопсихолога"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86924  
 

Дата реєстрації авторського права  18.03.2019  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шаринов Євгеній Павлович  
 

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 "Авторський проект "Дизайнерське 
оформлення "Збірка графічних зображень"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Авторський проект розрахований на людей, яких приваблює естетичне 
та незвичайне оформлення пляшок.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86925  
 

Дата реєстрації авторського права  18.03.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Демидов Геннадій Григорович, Демидова Юлія Вячеславівна  
 

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)  Літературний письмовий твір "Психологическая методика "Слайды 3.0"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

В основі психологічної методики "Слайды 3.0" Представлений набір 
карток для використання психологами, коучами у своїй роботі. 
Зображення підібрані таким чином, щоб допомогти людині віднайти 
асоціації та метафоричний опис власних міркувань, переживань, стану. 
Це, в свою чергу, може бути корисно як самій людині для кращого 
розуміння свого внутрішнього світу, так і використане психологами, 
коучами у практичній роботі з людьми.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86926  
 

Дата реєстрації авторського права  18.03.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Глінкін Володимир Васильович, Глінкіна Вікторія Володимирівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Классификация резорбции корня зуба"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Паталогічна резорбція кореня зуба характеризується спадом тканин 
кореня зуба, що приводить до руйнування останнього, порушення 
функцій зуба і тягне за собою екстракцію зуба з подальшою втратою 
жувальної ефективності. Існуючі класифікації резорбції відображають 
в основному клінічні прояви цього захворювання. Ми пропонуємо 
класифікацію, яка максимально охоплює всі аспекти даної паталогії та 
включає в себе як етіологічні, так і клінічні фактори.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86927  
 

Дата реєстрації авторського права  18.03.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Швед Ольга 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 "Світ"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86928  
 

Дата реєстрації авторського права  18.03.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Швед Ольга 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 "Шурх-шурх"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86929  
 

Дата реєстрації авторського права  18.03.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Швед Ольга Олександрівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   
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Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Валютний чупакабр"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86930  
 

Дата реєстрації авторського права  18.03.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Калачова Олена Вадимівна  
 

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 "Правила игры proSEX"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У правилах гри "proSEX" зазначена її основна концепція та мета, 
шлях та рівні рефлексії, які має пройти кожен гравець за допомогою 
даної гри та її ігрового поля, зображеного на ілюстрації, для 
поліпшення якості психологічної та інтимної сфери свого життя, а 
також стосунків зі своїм партнером.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86931  
 

Дата реєстрації авторського права  18.03.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гейко Володимир Михайлович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір архітектури  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Проект твору архітектури "Sea Inspired Mosque Мечеть, 
вдохновлённая морем"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86932  
 

Дата реєстрації авторського права  18.03.2019  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Макаренко Андрій Олексійович (МАО)  
 

Повне ім'я 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 "Маленький годинник"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Музичний твір з текстом "Маленький годинник" українською мовою.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86933  
 

Дата реєстрації авторського права  18.03.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Макаренко Андрій Олексійович (МАО)  
 
Повне ім'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 "Маленький годинник"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Твір образотворчого мистецтва "Маленький годинник" (зображення 
чорно-білого кольору).  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86934  
 

Дата реєстрації авторського права  18.03.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Беда Ольга Михайлівна (Atina)  
 
Повне ім'я 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 "Have Gun"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Музичний твір з текстом "Have Gun" англійською мовою.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86935  
 

Дата реєстрації авторського права  18.03.2019  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Баран Анастасія 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 "Акмеологічність конституції"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Баран А. В. Акмеологічність конституції / Науковий 
вісник Ужгородського національного університету. - 2018. - № 48. -            
С. 11-14.  

 

Анотація   

Стаття присвячена характеристиці місця конституції в системі 
законодавства. Щоб продемонструвати, підкреслити акмеологічність 
конституції порівняно з іншими нормативно-правовими актами, було 
акцентовано на таких категоріях права як субординація, ієрархія.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86936  
 

Дата реєстрації авторського права  18.03.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ортинська Наталія Володимирівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Книга "Правовий статус неповнолітніх: теоретико-правове 
дослідження"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Ортинська Наталія Володимирівна Правовий статус 
неповнолітніх : теоретико-правове дослідження [Текст] : монографія / 
Н. В. Ортинська. - Львів : СПОЛОМ, 2016. - 691 с. : іл. 

 

Анотація   

У монографії розглянуто проблеми правового статусу неповнолітніх, 
досліджено особливості правосуб'єктності неповнолітніх, їх 
громадянства, гарантії захисту їхніх прав і свобод, а також їх 
відповідальності. Особливу увагу зосереджено на проблемах правової 
соціалізації неповнолітніх у контексті вироблення нових підходів до 
забезпечення їх правового статусу.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86937  
 

Дата реєстрації авторського права  18.03.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Пустовойченко Дарія Вікторівна, Раковська Марія Андріївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   
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Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Методичні рекомендації для самостійної роботи з 
дисципліни "Іноземна мова за професійним спрямуванням" для 
студентів 1 курсу спеціальності "Історія"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Пустовойченко Д. В., Раковська М. А. Методичні 
рекомендації для самостійної роботи з дисципліни "Іноземна мова за 
професійним спрямуванням" для студентів 1 курсу спеціальності 
"Історія". - Миколаїв : МНУ імені В. О. Сухомлинського, 2017. - 128 с. 

 

Анотація   

Посібник включає тексти за професійним спрямуванням, граматичні 
завдання тощо. Кожен розділ включає роботу з текстом, зміст якого 
передбачає педагогічну орієнтацію студентів, лексичні та граматичні 
вправи спираються на матеріал тексту. Система вправ має за мету 
забезпечити швидке та ефективне засвоєння студентами необхідних 
знань та вироблення стійких навичок володіння іноземною мовою.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86938  
 

Дата реєстрації авторського права  18.03.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Скоб Юрій Олексійович, Угрюмов Михайло 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 "Компьютерна система "Polygon Area" 
визначення площі плоскої фігури, яка обмежена однозв'язним 
контуром, для використання в кінцево-різницевих методах" ("РА")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програмний продукт "РА" призначений для приблизного визначення 
площі плоскої фігури, яка обмежена однозв'язним контуром. 
Результати можна використати під час розрахунків кінцево-
різницевими методами. Продукт розроблено мовою високого рівня С#. 
  

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86939  
 

Дата реєстрації авторського права  19.03.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Піскоха Марина Анатоліївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
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Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір "Опис методики курсу "Результативний 
курс з веб-програмування"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Опис методики онлайн-курсу, в якому застосовується принципово 
новий підхід в навчанні веб-програмуванню.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86940  
 

Дата реєстрації авторського права  19.03.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Прісняк Марина Сергіївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір практичного характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір "Концепція проекту АМБІТНА ПАНІ"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Опис проекту про місто і жінок, який створюється в онлайні та наживо 
і спрямований на розвиток жінок, чоловіків та їх дітей.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86941  
 

Дата реєстрації авторського права  19.03.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Черепов Віталій Михайлович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Креслення, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка креслень "Специфічний універсальний мобільний понтон" 
("Універсальний понтон")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Креслення понтона, призначеного для розміщення та фіксації на ньому 
транспортних засобів.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86942  
 

Дата реєстрації авторського права  19.03.2019  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Roy Crank (псевдонім)  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка пісень "The Tiny Pics"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Належить до пісенного жанру та являє собою збірку з 10-ти пісень, 
поєднанних темою життєлюбності.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86943  
 

Дата реєстрації авторського права  19.03.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Roy Crank (псевдонім)  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Фотографічний твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Фотографічне зображення "The Tiny Pics"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Художня фотографія, на якій закарбовано зображення стереоскопа на 
передньому плані, загальним фоном є перетин глянсових площин, 
праворуч на вертикальній площині міститься шрифтова графіка.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86944  
 

Дата реєстрації авторського права  19.03.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ковшик Валентин 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)  Наукова стаття "Інформаційні технології в контексті управління 
логістичними витратами промислових підприємств"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

В статті розглядаються можливості та шляхи застосування 
інформаційних технологій в процесі управління витратами логістики  
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на промислових підприємствах. В роботі пропонується методичний 
підхід до створення комп'ютеризованої системи управління витратами, 
окреслюються особливості та принципи її функціонування.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86945  
 

Дата реєстрації авторського права  19.03.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Назарук Вадим Петрович  
 

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)  Художньо-графічний твір "Збірка ескізів "Пандочка" для розробки 
промислового зразка - упаковки для цукерок"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Художньо-графічний твір "Пандочка" призначений для розробки 
промислового зразка - упаковки для цукерок.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86946  
 

Дата реєстрації авторського права  19.03.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Раєвнєва Олена Валентинівна, Аксьонова Ірина Вікторівна, 
Остапенко Вікторія Миколаївна  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Порівняльний аналіз та узагальнення досвіду 
партнерства між ЗВО та бізнес-середовищем"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Твір присвячено теоретичному узагальненню та компаративному 
аналізу зарубіжного та національного досвіду розвитку напрямів 
взаємозв'язку між ЗВО та бізнес-структурами, визначенню найбільш 
оптимальних форм й методів взаємодії українських ЗВО та бізнес-
середовища на сучасному етапі розвитку економіки та системи вищої 
освіти загалом.   
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86947  
 

Дата реєстрації авторського права  19.03.2019  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ковшик Валентин 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)  Наукова стаття "Експрес-аналіз логістичних витрат промислових 
підприємств"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Розглянуто питання використання засобів та підходів до проведення 
експрес-аналізу логістичних витрат підприємств промисловості. 
Пропонується використання методичного підходу з використанням 
аналізу структури витрат за видами діяльності, дослідження динаміки 
показників витрат, визначення впливу факторів на основі методів 
детермінованого та стохастичного факторного аналізу. 
Запропонований підхід може бути використано для проведення 
регулярного котролю за рівнем та динамікою витрат в сфері логістики 
з метою оперативного прийняття управлінських рішень.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86948  
 

Дата реєстрації авторського права  19.03.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Раєвнєва Олена Валентинівна, Аксьонова Ірина Вікторівна, 
Остапенко Вікторія Миколаївна  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "FORMATION INTERACTION AND ADAPTIVE USE 
OF PURPOSIVE FORMS OF COOPERATION OF UNIVERSITY AND 
ENTERPRISE STRUCTURES"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Твір присвячено теоретико-аналітичному узагальненню світових та 
національних підходів до форм та методів взаємодії університетів з 
бізнес-середовищем та розробці методичного підходу щодо формування 
та адаптивного використання форм такої взаємодії з урахуванням 
динамічних змін в розвитку ринків праці й освіти.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86949  
 

Дата реєстрації авторського права  19.03.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Раєвнєва Олена Валентинівна, Аксьонова Ірина Вікторівна, 
Остапенко Вікторія Миколаївна  
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Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "ASSESSMENT OF INSTITUTIONAL AUTONOMY OF 
HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS: METHODICAL APPROACH"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Твір присвячено формуванню методичного підходу щодо оцінювання 
інституційної автономності закладу вищої освіти (ЗВО) на підставі 
узагальнення європейського та національного досвіду оцінки 
університетської автономії.   
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86950  
 

Дата реєстрації авторського права  19.03.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ковшик Валентин 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)  Наукова стаття "Distribution costs of Ukrainian mechanical engineering 
enterprises"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

В статті представлено дослідження характеристик і поведінки витрат 
збуту машинобудівних підприємств України в контексті вивчення 
логістичних витрат.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86951  
 

Дата реєстрації авторського права  19.03.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ковшик Валентин 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)  Наукова стаття "Activity-based logistics cost management at industrial 
enterprises"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У статті розглядається можливість застосування обліку витрат за 
видами діяльності в сфері логістики на промислових підприємствах.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86952  
 

Дата реєстрації авторського права  19.03.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ковшик Валентин 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)  Наукова стаття "Використання штучних нейронних мереж для 
прогнозування логістичних витрат машинобудівних підприємств"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

В статті розглядається можливість застосування штучних нейронних 
мереж для прогнозування логістичних витрат на основі інформації про 
витрати попередніх періодів. Запропоновано використання тришарової 
мережі з навчанням за методом зворотного розповсюдження помилки. 
Визначено оптимальну конфігурацію такої нейронної  мережі для 
використання з щомісячною інформацією щодо логістичних витрат 
машинобудівних підприємств.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86953  
 

Дата реєстрації авторського права  19.03.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ковшик Валентин 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)  Наукова стаття "Алгоритм вибору підходу до управління 
логістичними витратами підприємства"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

В статті розглядається проблема вибору підходу до управління витратами 
логістичної діяльності промислових підприємств. Визначено основні 
підходи і методи обліку, аналізу та контролю витрат, що можуть 
використовуватися в логістиці, такі як методи повних та прямих витрат, 
управління витратами за видами діяльності тощо.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86954  
 

Дата реєстрації авторського права  19.03.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Зирянова Дарія Максимівна  
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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 "Гербарій"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86955  
 

Дата реєстрації авторського права  19.03.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Зирянова Дарія Максимівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Про примарну людину"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86956  
 

Дата реєстрації авторського права  19.03.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Попель Павло Петрович, Крикля Людмила Сергіївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  "Хімія (рівень стандарту)" підручник для 11 класу закладів загальної 
середньої освіти   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Підручник містить матеріал із розділів "Періодичний закон.  
Електронна будова атома", "Хімічний зв'язок. Будова речовини", 
"Хімічні реакції",  
 
"Неорганічні речовини та їхні властивості", "Хімія і прогрес людства", 
вправи, додатки.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86957  
 

Дата реєстрації авторського права  19.03.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Беспалов Олег Владиславович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "VZ-3001"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програмне забезпечення надає можливість користувачу виконувати 
обробку звуку через управління такими параметрами як швидкість 
відтворення, зміна тональності, застосовуючи ряд ефектів, таких як 
реверберація, компресія та фільтри.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86958  
 

Дата реєстрації авторського права  19.03.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Базюк Святослав Володимирович, Максимчук Діанна Миколаївна 
(Діанна Гольде)  

 

Повне ім'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 "СЦЕНАРНИЙ ПЛАН 
ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ФЕСТИВАЛЮ СЮРРЕАЛІСТИЧНОГО 
МИСТЕЦТВА "TRANSFORMATION" (ТРАНСФОРМАЦІЯ)"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Сценарний план проведення всеукраїнського фестивалю 
сюрреалістичного мистецтва, метою якого є відкриття нових імен у 
даному жанрі та привернення уваги суспільства до краси та 
внутрішньої філософії сюрреалізму.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86959  
 

Дата реєстрації авторського права  19.03.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Трифонова Олена Михайлівна, Подопригора Наталія Володимирівна, 
Садовий Микола Ілліч, Хомутенко Максим Володимирович, 
Калініченко Надія Андріївна, Плющ Валентина Миколаївна  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   
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Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір наукового характеру "Концепція 
освітньої діяльності за спеціальністю 014 "Середня освіта (Природничі 
науки)" на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Літературний письмовий твір є письмовим твором наукового 
характеру, в якому узагальнюється зміст освіти, відображаються цілі 
освітньої та професійної підготовки, визначається місце фахівця в 
структурі господарства держави і вимоги до його компетентностей та 
інших соціально важливих властивостей і якостей.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86960  
 

Дата реєстрації авторського права  19.03.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Подопригора Наталія Володимирівна, Трифонова Олена Михайлівна, 
Садовий Микола Ілліч, Хомутенко Максим Володимирович, Гулай 
Олександр Володимирович, Клоц Євген Олександрович  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір наукового характеру "Концепція 
освітньої діяльності за спеціальністю 014 "Середня освіта (Природничі 
науки)" на другому (магістерському) рівні вищої освіти"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Літературний письмовий твір є письмовим твором наукового 
характеру, містить орієнтовну освітньо-професійну програму "Середня 
освіта (Природничі науки)", в якій узагальнюється зміст освіти, 
відображаються цілі освітньої та професійної підготовки, визначається 
місце фахівця в структурі господарства держави і вимоги до його 
компетентностей та інших соціально важливих властивостей і якостей. 
  

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86961  
 

Дата реєстрації авторського права  19.03.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Зосімов В'ячеслав Валерійович  
 

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 "Система ранжування результатів видачі 
пошукових систем на основі оцінок користувачів"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Система реалізує формування суб'єктивних для кожного користувача 
груп експертів, які визначаються за мірою узгодженості спільних для 
деякої групи веб-ресурсів оцінок. В процесі ранжування результатів 
пошуку, ранг кожного веб-ресурсу визначається як середнє гармонічне 
зважене всіх експертних оцінок.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86962  
 

Дата реєстрації авторського права  19.03.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Савчук Тамара 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 "Dungeon Run Anime Style"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Комп'ютерна програма розроблена на мові програмування С# та 
ігрового рушія Unity 3D, може використовуватися для розваг та 
дозвілля. 
  

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86963  
 

Дата реєстрації авторського права  19.03.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кузякіна Ольга Володимирівна, Сімініченко Олена Петрівна, 
Воронова Наталя Володимирівна  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Херсонський політехнічний коледж Одеського національного 
політехнічного університету 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір учбово-практичного характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчальне видання "Практикум. Інтеграл та його застосування"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Призначене для викладачів математики, студентів фахової передвищої 
освіти усіх напрямів підготовки молодших спеціалістів.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86964  
 

Дата реєстрації авторського права  19.03.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Наконечна Вікторія Іванівна, Коленко Віолетта Володимирівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Херсонський політехнічний коледж Одеського національного 
політехнічного університету 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір учбово-практичного характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Виробничо-практичне видання "Методичні настанови (вказівки) щодо 
виконання практичних робіт з дисципліни "Комерційна діяльність"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Необхідні для організації освітнього процесу здобувачів вищої освіти 
спеціальності 076 "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність", 
галузі знань 07 "Управління та адміністрування".  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86965  
 

Дата реєстрації авторського права  19.03.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Петкевич Андрій Вячеславович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір практичного характеру "Концепция 
создания веб-сайта "AUTHOR-MEDIA.COM" ("АUTHOR MEDIA")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Розкрито принципи функціонування веб-сайта як онлайн-біржі праці 
для зручної взаємодії між журналістами та ЗМІ, фото, відеооператорами, 
блогерами, видавництвами.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86966  
 

Дата реєстрації авторського права  19.03.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Петкевич Андрій Вячеславович  
 

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 "Веб-сайт "AUTHOR-MEDIA.COM"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Комп'ютерна програма для роботи інтернет-сайта, що виконує функції 
онлайн-біржі.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86967  
 

Дата реєстрації авторського права  19.03.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мосякова Ірина Юліївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір науково-освітнього характеру, 
ілюстрація  

 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір науково-освітнього характеру з 
ілюстрацією "Концепція і модель авторського закладу позашкільної 
освіти - "ШКОЛА ЖИТТЄТВОРЧОСТІ ОСОБИСТОСТІ", стратегія та 
тактичні завдання діяльності" ("ШКОЛА ЖИТТЄТВОРЧОСТІ 
ОСОБИСТОСТІ")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86968  
 

Дата реєстрації авторського права  19.03.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Фідкевич Олена Львівна, Снєгірьова Валентина Василівна, Курач 
Лариса Іванівна  

 

Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  "Російська мова та література. Інтегрований курс (рівень стандарту)" 
підручник для 11 класу закладів загальної середньої освіти   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86969  
 

Дата реєстрації авторського права  19.03.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Голуб Ніна Борисівна, Горошкіна Олена Миколаївна, Новосьолова 
Валентина Іванівна  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
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Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  "Українська мова (рівень стандарту)" підручник для 11 класу закладів 
загальної середньої освіти"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86970  
 

Дата реєстрації авторського права  19.03.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мороз Петро 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)  "Всесвітня історія. Історія України (інтегрований курс)" підручник 
для 6 класу закладів загальної середньої освіти   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86971  
 

Дата реєстрації авторського права  19.03.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Головко Микола Васильович, Крячко Іван Павлович, Мельник Юрій 
Степанович, Непорожня Лідія Вікторівна, Сіпій Володимир 
Володимирович  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  "Фізика (рівень стандарту, за навчальною програмою авторського 
колективу під керівництвом Ляшенка О. І.)" підручник для 11 класу 
закладів загальної середньої освіти   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86972  
 

Дата реєстрації авторського права  19.03.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Головко Микола Васильович, Крячко Іван Павлович  
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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)  "Астрономія (профільний рівень, за навчальною програмою 
авторського колективу під керівництвом Я. С. Яцків)" підручник для 
11 класу закладів загальної середньої освіти   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86973  
 

Дата реєстрації авторського права  19.03.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Притула Ірина Володимирівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір (поезія)  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Вірш "Это свет мерцающий облаков"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86974  
 

Дата реєстрації авторського права  19.03.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Притула Ірина Володимирівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір (поезія)  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Вірш "Больше не мой ты в жизни магнит"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86975  
 

Дата реєстрації авторського права  19.03.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Притула Ірина Володимирівна  
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Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір (поезія)  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Вірш "Догонит нас шальная ночь"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86976  
 

Дата реєстрації авторського права  19.03.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Притула Ірина Володимирівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір (поезія)  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Вірш "Пусть убегали долго от друг друга мы"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86977  
 

Дата реєстрації авторського права  19.03.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Yuruary Veles (псевдонім)  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом, складений твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка пісень "Життя мине"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

"Життя мине", "Мрійник", "Я лечу".  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86978  
 

Дата реєстрації авторського права  19.03.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Yuruary Veles (псевдонім)  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   
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Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір (поезія), складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка текстів до пісень "Про життя"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

"Загублене життя", "Зігрій мене, благаю, сонце!", "Одиночество",             
"Я люблю небо", "Я щасливий, бо люблю", "Новорічна", "Постой, не 
спеши, не надо", "Нотка надії", "Дякую, що ти була моя", "До 
побачення", "Хто я є", "Мне Вас не хватает", "Мечты мои, мечты", 
Прости и забудь", "Я не пробачу", "Повертайся", "Мій світ змінила 
ти", "А я один", "Я вже не той", "На самоті".  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86979  
 

Дата реєстрації авторського права  19.03.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Нікітіна Аліна Вадимівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця Харківський національний автомобільно-дорожній університет 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір науково-практичного характеру "Risks control in the system of 
enterprises risk-management under conditions of world economy 
globalization"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У роботі представлені і розглянуті підходи та інструменти управління 
ризиками. Об'єктом статті є визначення сутності, принципів, функцій і 
цілей та розробка моделі прийняття рішень в системі ризик-
менеджменту в нестабільних і невизначених умовах. Визначено 
основну концепцію управління ризиками.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86980  
 

Дата реєстрації авторського права  19.03.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мілова Тетяна Миколаївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Наукова стаття "Конституційні принципи регулювання духовно-
етичних та ідеологічних відносин в Україні"   

 



Авторське право і суміжні права. Офіційний бюлетень № 52, 2019 

 

1189 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Тетяна Мілова. Конституційні принципи 
регулювання духовно-етичних та ідеологічних відносин в Україні // 
Підприємництво, господарство і право. - 2013. - № 1 (205). - С. 72-75. 

 

Анотація   

 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86981  
 

Дата реєстрації авторського права  19.03.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мілова Тетяна Миколаївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Наукова стаття "Конституційний принцип рівності як гарантія 
забезпечення прав та свобод людини і громадянина"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Мілова Т. М. Конституційний принцип рівності як 
гарантія забезпечення прав та свобод людини і громадянина // 
Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія 
право. - 2013. - Випуск 21. Частина 1. Том 1. - С. 145-147. 

 
Анотація   

 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86982  
 

Дата реєстрації авторського права  19.03.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мілова Тетяна Миколаївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Наукова стаття "Кримінально-правова характеристика незаконного 
збагачення (ст. 368-2 КК) у контексті реформування розділу XVII 
Кримінального кодексу України"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Мілова Т. М. Кримінально-правова характеристика 
незаконного збагачення (ст. 368-2 КК) у контексті реформування 
розділу XVII Кримінального кодексу України // Актуальні проблеми 
вітчизняної юриспруденції. - 2017. - Випуск 4. - С. 165-168. 

 
Анотація   

 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86983  
 

Дата реєстрації авторського права  19.03.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Борисова Юлія Юріївна  
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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)  Твір практичного характеру "Робочий зошит з організаційно-
тренерської практики"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Автором розроблено твір для студентів-практикантів ОКР "Бакалавр", 
що може бути використаний при проходженні організаційно-
тренерської практики.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86984  
 

Дата реєстрації авторського права  19.03.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сущук Марія Володимирівна (SHCH)  
 

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 "Полтавські гопники в космосі"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Твори образотворчого мистецтва виконані масляними фарбами на холсті.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86985  
 

Дата реєстрації авторського права  19.03.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Слабко Ярослав 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 "СОФТМАКС"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86986  
 

Дата реєстрації авторського права  19.03.2019  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Костенко Олена Олександрівна, Костенко Олександр Миколайович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Стаття "Небезпечна свобода: про феномен зловживання свободою"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: О. М. Костенко, О. О. Костенко. Небезпечна свобода: 
про феномен зловживання свободою // Альманах права. - 2013. - Випуск 4. - 
С. 36-39. 

 
Анотація   

Автори, виходячи з ідеології соціального натуралізму, формулюють 
концепцію дихотомічності свободи і застосовують її для розв'язання 
деяких проблем сучасної соціальної практики.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86987  
 

Дата реєстрації авторського права  19.03.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Літвінова Ірина Феофанівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Стаття "Система та види гарантій прав особи у кримінальному 
судочинстві"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Ірина Літвінова. Система та види гарантій прав особи 
у кримінальному судочинстві // Підприємництво, господарство і право. - 
2012. - № 4 (196). - С. 143-148. 

 

Анотація   

У статті розглядаються питання формування системи та види гарантій 
прав особи у кримінальному процесі.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86988  
 

Дата реєстрації авторського права  19.03.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Костенко 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 прав людини на інформацію у функціонуванні та 
розвитку інститутів громадянського суспільства"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Олена Олександрівна Костенко. Роль прав людини на 
інформацію у функціонуванні та розвитку інститутів громадянського 
суспільства / Альманах права. - 2017. - Випуск 8. - С. 327-330. 
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Анотація   

У статті розкриваються проблеми взаємозалежності ефективної 
реалізації прав людини у сфері обігу інформації та прогресивного 
розвитку громадського суспільства як в Україні, так і в зарубіжних 
країнах.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86989  
 

Дата реєстрації авторського права  19.03.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Костенко 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 "Щодо відповідальності за поширення суспільно небезпечної 
дезінформації (дискусійні питання)"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Олена Олександрівна Костенко. Щодо 
відповідальності за поширення суспільно небезпечної дезінформації 
(дискусійні питання) // Альманах права. - 2016. - Випуск 7. - С. 296-300. 

 
Анотація   

У статті розглянуті правові аспекти такого суспільно небезпечного 
явища як дезінформація. Особливу увагу приділено дискусії навколо 
цього терміна та відмежування його від схожих понять (обман, 
введення в оману, неправдиві відомості).  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86990  
 

Дата реєстрації авторського права  19.03.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Літвінова Ірина Феофанівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Стаття "Підстави обмеження права особи на недоторканість житла у 
ході обшуку"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Ірина Літвінова. Підстави обмеження права особи на 
недоторканість житла у ході обшуку // Підприємництво, господарство і 
право. - 2017. - № 10 (260). - С. 212-216. 

 
Анотація   

У роботі досліджено фактичні та формально-правові підстави 
обмеження права особи на недоторканість житла у ході обшуку. 
Обґрунтована необхідність розробки процедури проникнення до житла 
чи іншого володіння особи без ухвали слідчого судді та закріплення  
процедури у відповідних КПК України.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86991  
 

Дата реєстрації авторського права  19.03.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Костенко 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 "Деякі аспекти ролі викривачів (whistleblowers) у протидії 
правопорушенням"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: О. Костенко. Деякі аспекти ролі викривачів 
(whistleblowers) у протидії правопорушенням // Право України. - 2016. - 
№ 6. - С. 188-194. 

 

Анотація   

У статті розкрито деякі аспекти проблематики правового захисту 
викривачів інформації, їх роль у боротьбі з корупцією на основі аналізу 
вітчизняного та міжнародного досвіду. Розглянута у статті 
проблематика може бути актуальною для вдосконалення протидії 
правопорушенням у Україні.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86992  
 

Дата реєстрації авторського права  19.03.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Літвінова Ірина Феофанівна  
 

Повне ім'я або 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 "Забезпечення недоторканості житла чи іншого володіння 
особи в кримінальному процесі України"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Літвінова І. Ф. Забезпечення недоторканості житла чи 
іншого володіння особи в кримінальному процесі України : 
[монографія] / Ірина Феофанівна Літвінова. - К. : ФОП О. С. Ліпкан, 
2012. - 230 с. 

 

Анотація   

У монографії здійснене комплексне дослідження актуальних 
теоретичних питань гарантії прав особи у кримінальному процесі та 
практичних проблем їх дії при обмеженні права особи на 
недоторканість житла чи іншого володіння у кримінальному процесі.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86993  
 

Дата реєстрації авторського права  19.03.2019  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Літвінова Ірина Феофанівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Стаття "Обмеження права особи на недоторканість житла у системі 
заходів кримінального процесуального примусу"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Літвінова І. Ф. Обмеження права особи на 
недоторканість житла у системі заходів кримінального процесуального 
примусу // Право і суспільство. - 2017. - № 5. - С. 212-218. 

 

Анотація   

У роботі досліджено права особи на недоторканість житла у системі 
заходів кримінального процесуального примусу. Уточнено поняття 
"заходи, які обмежують права особи на недоторканість житла". 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86994  
 

Дата реєстрації авторського права  19.03.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Семчук Наталя Олександрівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Стаття "Класифікація злочинів проти моральності неповнолітніх"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Н. О. Семчук. Класифікація злочинів проти 
моральності неповнолітніх // Юридичний вісник. Повітряне і космічне 
право. - 2010. - № 2 (15). - С. 70-72. 

 

Анотація   

У статті автор досліджує злочини проти моральності неповнолітніх на 
основі проведеного аналізу законодавчого та теоретичного матеріалу, 
представлена авторська назва цієї групи злочинів, які посягають на 
моральність неповнолітніх.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86995  
 

Дата реєстрації авторського права  19.03.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Семчук Наталя Олександрівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Стаття "Кримінальна відповідальність за незаконні азартні ігри в 
Україні та за кордоном"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Н. О. Семчук. Кримінальна відповідальність за 
незаконні азартні ігри в Україні та за кордоном // Вісник Академії 
адвокатури України. - 2012. - № 1 (23). - С. 96-100. 

 
Анотація   

Автор досліджує відповідальність за незаконні азартні ігри відповідно 
до законодавства України та зарубіжних країн. В сучасному світі 
незаконні ігри є базою для організованої злочинності, тому у багатьох 
країнах вони заборонені. В статті пропонується перейняти зарубіжний 
досвід.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86996  
 

Дата реєстрації авторського права  19.03.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Семчук Наталя Олександрівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Стаття "Злочини проти моральності у сфері розвитку неповнолітніх: 
питання щодо термінології"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Н. О. Семчук. Злочини проти моральності у сфері 
розвитку неповнолітніх: питання щодо термінології // Актуальні 
проблеми держави і права. - 2010. - Випуск 55. - С. 375-379. 

 

Анотація   

Для того, щоб запропонувати ефективний механізм кримінально-
правового захисту моральності неповнолітніх, слід визначитися з 
точною назвою цієї групи злочинів. Деякі вчені виділяють в окрему 
групу злочини, які посягають на моральний розвиток неповнолітніх.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86997  
 

Дата реєстрації авторського права  19.03.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Семчук Наталя Олександрівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Стаття "Суб'єкт та суб'єктивна сторона залучення неповнолітніх до 
заняття жебрацтвом за законодавством України та деяких зарубіжних 
країн"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Н. О. Семчук. Суб'єкт та суб'єктивна сторона 
залучення неповнолітніх до заняття жебрацтвом за законодавством 
України та деяких зарубіжних країн // Вісник Академії адвокатури 
України. - 2011. - № 2 (21). - С. 113-118. 
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Анотація   

В статті розглядається суб'єкт та суб'єктивна сторона залучення 
неповнолітніх до заняття жебрацтвом і використання неповнолітніх 
для заняття жебрацтвом за законодавством України та деяких інших 
країн і на підставі аналізу пропонуються зміни в законодавство 
України.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86998  
 

Дата реєстрації авторського права  19.03.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Семчук Наталя Олександрівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Стаття "Характеристика втягнення неповнолітніх у злочинну 
діяльність: порівняльно-правове дослідження"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Н. О. Семчук. Характеристика втягнення 
неповнолітніх у злочинну діяльність: порівняльно-правове 
дослідження // Юридичний вісник. Повітряне і космічне право. - 2010. - 
№ 4 (17). - С. 120-123. 

 

Анотація   

У статті досліджується регулювання протидії втягненню неповнолітніх 
у злочинну діяльність на прикладі деяких постсоціалістичних країн. На 
основі проведеного порівняльно-правового дослідження пропонується 
ряд доповнень до ст. 304 Кримінального кодексу України.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  86999  
 

Дата реєстрації авторського права  19.03.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Магльована Тетяна В'ячеславівна, Єлагін Георгій Іванович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчально-методичний посібник "Химические основы развития и 
тушения пожаров"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Маглевана Т. В., Елагин Г. И. Химические основы 
развития и тушения пожаров. Учебно-методическое пособие (для 
иностанных студентов) // - Черкассы: ЧИПБ им. Героев Чернобыля 
НУГЗ Украины, 2017. - 180 с. 

 

Анотація   

Посібник "Химические основы развития и тушения пожаров" 
(російською мовою) застосовується при підготовці іноземних студентів,  
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що навчаються у вищих навчальних закладах України за 
спеціальністю "Пожежна безпека".  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87000  
 

Дата реєстрації авторського права  19.03.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Масляк Петро Олексійович, Даценко Людмила Миколаївна, Куртей 
Світлана Леонідівна, Бродовська Оксана Григорівна  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  "Географія (профільний рівень)" підручник для 11 класу закладів 
загальної середньої освіти   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Підручник висвітлює особливості соціально-економічного, політичного 
та соціокультурного розвитку країн і регіонів світу.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87001  
 

Дата реєстрації авторського права  19.03.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сотникова Світлана Іванівна, Гоголєва Ганна Володимирівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  "Німецька мова (11-й рік навчання, рівень стандарту)" підручник для 
11 класу закладів загальної середньої освіти   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Підручник призначений для учнів 11-х класів закладів загальної 
середньої освіти, які вивчають німецьку мову як першу іноземну.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87002  
 

Дата реєстрації авторського права  19.03.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Крупська Лариса Пилипівна, Тимченко Ірина Євгеніївна, Чорна 
Тетяна Іванівна  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 



Авторське право і суміжні права. Офіційний бюлетень № 52, 2019 

 

1198 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  "Економіка (профільний рівень)" підручник для 11 класу закладів 
загальної середньої освіти   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Підручник знайомить із фундаментальними поняттями, процесами та 
явищами ринкової економіки.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87003  
 

Дата реєстрації авторського права  19.03.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лук'янчиков Олег Миколайович, Новіков Денис Олександрович, 
Карелов Костянтин Юрійович, Машика Віктор Томашович  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  "Правознавство (профільний рівень)" підручник для 11 класу закладів 
загальної середньої освіти   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Зміст підручника орієнтує учнів на засвоєння системи правових знань 
та опанування навчальних компетентностей (інформаційних, логічних, 
аксіологічних, практично-поведінкових).  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87004  
 

Дата реєстрації авторського права  19.03.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Губарєва Світлана Сергіївна, Павліченко Оксана Михайлівна, 
Залюбовська Любов Володимирівна  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  "Англійська мова" підручник для 2 класу закладів загальної середньої 
освіти (з аудіосупроводом)   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Підручник є спільним проектом видавництва "Ранок" і ГО "GoGlobal" 
і призначений для вивчення англійської мови в 2 класі закладів 
загальної середньої освіти.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87005  
 

Дата реєстрації авторського права  19.03.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Буренко Валентина Миколаївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  "Англійська мова (11-й рік навчання, рівень стандарту)" підручник 
для 11 класу закладів загальної середньої освіти   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Підручник відповідає чинній навчальній програмі з іноземних мов, 
затвердженій Міністерством освіти і науки України.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87006  
 

Дата реєстрації авторського права  19.03.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Довгань Галина Дмитрівна, Стадник Олександр Григорович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  "Географія (рівень стандарту)" підручник для 11 класу закладів 
загальної середньої освіти   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Підручник є основою навчально-методичного комплекту й має чітку 
структуру. Основний текст доповнюють картосхеми, схеми, таблиці, 
графіки, діаграми тощо.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87007  
 

Дата реєстрації авторського права  19.03.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сотникова Світлана Іванівна, Гоголєва Ганна Володимирівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  "Німецька мова (7-й рік навчання, рівень стандарту)" підручник для 
11 класу закладів загальної середньої освіти   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Підручник відповідає чинній навчальній програмі з іноземних мов і 
призначений для вивчення німецької мови як другої іноземної в 11 
класі закладів загальної середньої освіти.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87008  
 

Дата реєстрації авторського права  19.03.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Турецький Володимир Васильович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Ескіз  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Ескіз "Проект ювілейної відзнаки до 75-річчя Української Головної 
Визвольної Ради" ("Проект відзнаки до 75-річчя УГВР")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Малюнок "Проект ювілейної відзнаки до 75-річчя Української 
Головної Визвольної Ради" складається з двох зображень відзнаки з 
кожної зі сторін.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87009  
 

Дата реєстрації авторського права  19.03.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гуліцька Олена Миколаївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, ілюстрація  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір з ілюстраціями "Альбом Логічні блоки 
Дьєнеша" для дітей 5-8 років (вихователям дошкільних закладів, 
педагогам початкових класів, батькам), схеми, завдання, алгоритми" 
("Альбом Логічні блоки Дьєнеша")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Літературний твір складається з 7 друкованих аркушів з завданнями 
на різні рівні складності: схематичне завдання на візуальне 
сприйняття.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87010  
 

Дата реєстрації авторського права  19.03.2019  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гуліцька Олена Миколаївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, ілюстрація  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір з ілюстраціями "Одиниці об'єму 
"Квадрат сотенній (математичний куб)" ("Одиниці об'єму")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Літературний твір складається з таких розділів: "Короткий опис та 
комплектація", "Склад числа", "Об'ємні фігури", "Одиниці об'єму", 
"Дидактичний блок "Куб - квадрат", "Наочна геометрія: просторові і 
кількісні уявлення".  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87011  
 

Дата реєстрації авторського права  19.03.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гуліцька Олена Миколаївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, ілюстрація  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір з ілюстраціями "Набір геометричних 
фігур "Логічні блоки Дьєнеша" ("Логічні блоки Дьєнеша")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Літературний твір складається з таких розділів: "Короткий опис та 
комплектація", "Ігри для розвитку вмінь виявляти і абстрагувати 
властивості", "Ігри для розвитку вмінь порівнювати предмети за їх 
властивостями", "Для розвитку здатності до логічних дій". 
  

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87012  
 

Дата реєстрації авторського права  19.03.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Грекова Лілія Юріївна, Демченко Юлія Олександрівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір науково-практичного характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Стаття "До питання правового регулювання використання 
безпілотних літальних апаратів в Україні"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Грекова Л. Ю., Демченко Ю. О. До питання 
правового регулювання використання безпілотних літальних апаратів 
в Україні // Молодий вчений, 2018. - № 4 (56). - С. 56-60. 

 

Анотація   

Досліджені питання правового регулювання використання безпілотних 
літальних апаратів в Україні. Зазначені відмінності від країн Європи, 
Азії та Австралії.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87013  
 

Дата реєстрації авторського права  19.03.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Shutenko Oleg Vladimirovich (псевдонім), Proskurnia Olena Michajlivna 
(псевдонім), Abramov Volodymyr Borysovych (псевдонім)  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Comparative analysis of risks which are accompanied by 
the use of typical and boundary gases concentrations for the diagnostics of 
high voltage transformers"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Метою наведених у статті досліджень є підвищення експлуатаційної 
надійсності високовольтних силових трансформаторів, за рахунок 
зниження можливих ризиків, які виникають при діагностиці високовольтного 
обладнання по резутатах аналізу розчинених у маслі газів.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87014  
 

Дата реєстрації авторського права  19.03.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мельник Ольга Іванівна, Боднар Олена Андріївна, Покровська Ольга 
Вікторівна  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Стаття "Features of influence of innovative entrepreneurship on the 
development of agricultural sector of economy"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Мельник О. І., Боднар О. А., Покровська О. В. 
Features of influence of innovative entrepreneurship on the development of 
agricultural sector of economy // Mechanism of interacion between 
competitiveness and innovation in modern international economic relations: 
collective monograph / edited by M. Bezpartochnyi, in 4 Vol. / ISMA 
University. - Riga: "Landmark" SIA, 2017. - Vol. 4.  
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Анотація   

Визначено особливості розвитку інноваційного підприємництва в 
аграрному секторі економіки порівняно з іншими секторами.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87015  
 

Дата реєстрації авторського права  19.03.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Воєвідко Людмила Миколаївна, Аліксійчук Олена Станіславівна, 
Мартинюк Любов Василівна, Прядко Олена Михайлівна, Печенюк 
Майя Антонівна, Борисова Тетяна Валеріївна  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Монографія "Фахова підготовка вчителя музичного мистецтва: теорія 
і практика формування вокально-хорових навичок"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Фахова підготовка вчителя музичного мистецтва: 
теорія і практика формування вокально-хорових навичок: монографія / 
М. А. Печенюк, О. С. Аліксійчук, Т. В. Борисова, Л. М. Воєвідко та ін. ; 
за заг. ред. Печенюк М. А., - Кам'янець-Подільський : Видавець ПП 
Зволейко Д. Г., 2017. - 148 с. 

 

Анотація   

Монографія "Фахова підготовка вчителя музичного мистецтва: теорія 
і практика формування вокально-хорових навичок" є науково-
методичним дослідженням організації та проведення навчальних 
занять професійної підготовки вокально-хорового циклу.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87016  
 

Дата реєстрації авторського права  19.03.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сєрєбряк Ксенія Ігорівна, Рогозян Юлія Сергіївна, Заєць Олександр 
Михайлович  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Наукова робота "Макет стратегії (стратегічного плану) розвитку 
новоутворених територіальних громад у зв'зку зі Стратегією розвитку 
регіону на період до 2020 року як механізм розвитку новоутворених 
територіальних громад"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Визначено єдиний підхід до здійснення стратегічного планування 
соціально-економічного розвитку новоутворених об'єднаних  
 



Авторське право і суміжні права. Офіційний бюлетень № 52, 2019 

 

1204 

територіальних громад в Україні шляхом формування макета 
Стратегії та Плану (Стратегічного плану) їх розвитку.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87017  
 

Дата реєстрації авторського права  19.03.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Заблодська Інна Володимирівна, Гречана Світлана Іванівна, Ахромкін 
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)  Наукова робота "Дорожня карта як механізм розвитку новоутворених 
територіальних громад з урахуванням партисипативного підходу"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Визначено сутність та методології побудови дорожніх карт як 
ефективного механізму стратегічного планування, а також розроблено 
дорожню карту розвитку новоутворених об'єднаних територіальних 
громад з урахуванням партисипативного підходу.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87018  
 

Дата реєстрації авторського права  19.03.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бойченко Еліна Борисівна, Ахромкін Євген Михайлович, Мартинович 
Наталія Олександрівна  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Наукова робота "Науково-методичні рекомендації щодо проведення 
діагностики відтворення населення регіону"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Науково-методичними рекомендаціями встановлюється загальний 
порядок виконання процедур діагностики, визначення причинно- 
 
наслідкових зв'язків, розпізнавання та ідентицікації, виявлення 
можливостей для розв'язання існуючих проблем у соціальному житті 
населення регіону.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87019  
 

Дата реєстрації авторського права  19.03.2019  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Устименко Володимир Анатолійович, Заблодська Інна Володимирівна, 
Заблодська Дар'я Вадимівна  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Наукова робота "Методика дослідження за темою "Ідентифікація та 
позиціонування об'єднаних територіальних громад Луганської й 
Донецької областей"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Подано підходи до розробки методичного інструментарію щодо 
ідентифікації та позиціонування об'єднаних територіальних громад 
Луганської й Донецької областей.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87020  
 

Дата реєстрації авторського права  19.03.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Васько Оксана Василівна, Блажієвська Наталія Ігорівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір архітектури, твір садово-паркового мистецтва  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір архітектури і садово-паркового мистецтва "Павільйон-пагорб. 
Концептуальна модель"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Павільйон-пагорб - концептуальна модель павільйону, який повторює 
характер рельєфу і вкритий трав'яними насадженнями, що надають 
йому більшої природності. Павільйон є елементом ландшафтної 
композиції, має спеціальну конструкцію утримання ґрунтового 
субстракту для створення спортивного або мавританського газону.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87021  
 

Дата реєстрації авторського права  19.03.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шкідченко Софія Григорівна  
 
Повне ім'я 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 "LIE"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87022  
 

Дата реєстрації авторського права  19.03.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Васько Оксана Василівна, Привольнева Світлана Олексіївна, 
Кузнецова Ірина Олексіївна  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір ужиткового мистецтва, креслення  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір ужиткового мистецтва "Концептуальна модель сучасної 
інтерпретації кавового столика - курсю"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

За своїм змістом курсю - як елемент інтер'єру - часто ключовий акцент, 
навколо якого формується композиція. Використовується як місце для 
чашок, блюдець та ін. дрібниць під час церемонії чаювання. 
Конструкція складається з 2-х частин.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87023  
 

Дата реєстрації авторського права  19.03.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кузьміна Тетяна Олегівна, Путінцева Світлана Вікторівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчальний посібник "Основи товарознавства виробів легкої 
промисловості. Практикум. Частина 1"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87024  
 

Дата реєстрації авторського права  19.03.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Турецький Володимир Васильович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   
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Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Ескіз  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Ескіз "Проект пропам'ятної медалі "2019 - рік Степана Бандери та 
Організації Українських Націоналістів в Україні" ("Проект медалі 
"2019 - рік Бандери та ОУН в Україні")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Малюнок "Проект пропам'ятної медалі "2019 - рік Степана Бандери та 
Організації Українських Націоналістів в Україні" складається з двох 
зображень медалі з кожної сторони.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87025  
 

Дата реєстрації авторського права  19.03.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Міщенко Володимир Акимович, Другова Олена Сергіївна, Іменинник 
Ганна Миколаївна  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір наукового характеру "Развитие 
концепций управления с применением контроллинга"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Другова О. С., Міщенко В. А., Іменинник Г. М. 
Развитие концепций управления с применением контроллинга // 
Вісник Нту "ХПІ" (економічні науки). - 2018. - № 20. - С. 111-116. 

 

Анотація   

Висвітлюються нові сучасні концепції стратегічної навігації, 
оптимізації інтересів зацікавлених осіб, нового контролінгу.   
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87026  
 

Дата реєстрації авторського права  19.03.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Караман Станіслав Олександрович, Горошкіна Олена Миколаївна, 
Караман Ольга Володимирівна, Попова Людмила Олександрівна  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  "Українська мова (профільний рівень)" підручник для 11 класу 
закладів загальної середньої освіти    

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   

Доступний виклад теоретичного матеріалу; вправи різних рівнів 
складності, матеріали для підготовки до ЗНО, тестові завдання для 
виконання онлайн, корисні посилання на освітні сайти забезпечують 
реалізацію ціннісного компонента й направлені на формування 
почуття патріотизму, національної самосвідомості, толерантності, 
виховання любові до рідної землі, мови.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87027  
 

Дата реєстрації авторського права  19.03.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Руденко Віктор Дмитрович, Речич Наталія Василівна, Потієнко 
Валентина Олександрівна  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  "Інформатика (профільний рівень)" підручник для 11 класу закладів 
загальної середньої освіти   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Навчальний матеріал спрямовано на формування практичних і 
дослідницьких навичок учнів і їхню підготовку до професійного 
самовизначення та життя в інформаційному суспільстві.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87028  
 

Дата реєстрації авторського права  19.03.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Задорожний Костянтин Миколайович, Утєвська Ольга Михайлівна, 
Леонтьєв Дмитро Вікторович  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  "Біологія і екологія (профільний рівень)" підручник для 11 класу 
закладів загальної середньої освіти   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Пропонований підручник відповідає чинній програмі з біології для 11-
го класу (профільний рівень). Він складається з розділів, поділених на 
параграфи. Підручник також містить різноманітні рубрики, розробки 
лабораторних досліджень і практичних робіт, словник термінів.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87029  
 

Дата реєстрації авторського права  19.03.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гісем Олександр Володимирович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  "Історія: Україна і світ (інтегрований курс, рівень стандарту)" 
підручник для 11 класу закладів загальної середньої освіти   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Інтегрований курс висвітлює події історії України в тісному 
взаємозв'язку з ключовими процесами всесвітньої історії кінця ХХ - 
початку ХХІ ст.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87030  
 

Дата реєстрації авторського права  19.03.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Яланська Юлія Сергіївна  
 

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)  Науковий твір "Збірка письмових навчальних творів "BeGenius"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Збірка письмових навчальних творів "BeGenius" складається з шести 
тематичних розділів та містить ілюстровані навчальні матеріали, 
розвиваючі вправи, пояснення та рекомендації до вправ для дітей 
віком від 4 до 14 років. Виконання вправ, вивчення навчальних 
матеріалів та дотримання методичних рекомендацій гарантують 
пришвидшення інтелектуального розвитку, покращення пам'яті та 
ерудиції дітей.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87031  
 

Дата реєстрації авторського права  19.03.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ворон Алла Анатоліївна, Солопенко Володимир Анатолійович  
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Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Рукопис підручника "Українська мова (профільний рівень)" 
підручник для 11 класу закладів загальної середньої освіти   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Підручник зорієнтований на учнів, які вивчають українську мову 
поглиблено, вирізняється оригінальною структурою. У підручнику 
закладено методику проблемно-пошукового навчання, що забезпечує 
цілеспрямоване формування досвіду творчої діяльності. 
   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87032  
 

Дата реєстрації авторського права  19.03.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Коваленко Людмила Тарасівна, Бернадська 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)  Рукопис підручника "Українська література (рівень стандарту)" 
підручник для 11 класу закладів загальної середньої освіти   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Підручник ознайомлює одинадцятикласників із драматичними подіями 
історії української літератури ХХ - початку ХХІ ст. Матеріал укладено 
відповідно до оновленої навчальної програми з української літератури 
для закладів загальної середньої освіти.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87033  
 

Дата реєстрації авторського права  19.03.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бевз Григорій Петрович, Бевз Валентина Григорівна, Владіміров 
Володимир Миколайович, Владімірова Наталія Григорівна  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Рукопис підручника "Геометрія (профільний рівень)" підручник для 
11 класу закладів загальної середньої освіти   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   

Підручник адресовано учням, які опановують математику на 
профільному рівні. Посібник складається із трьох розділів, кожний з 
яких містить теоретичний матеріал і задачі. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87034  
 

Дата реєстрації авторського права  19.03.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бевз Григорій Петрович, Бевз Валентина Григорівна, Владіміров 
Володимир Миколайович, Владімірова Наталія Григорівна  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Рукопис підручника "Алгебра і початки аналізу (профільний рівень)" 
підручник для 11 класу закладів загальної середньої освіти   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Підручник адресовано учням, які вивчають математику на 
профільному рівні. Підручник повністю відповідає новій програмі з 
математики.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87035  
 

Дата реєстрації авторського права  19.03.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бевз Григорій Петрович, Бевз Валентина Григорівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Рукопис підручника "Математика (алгебра і початки аналізу та 
геометрія, рівень стандарту)" підручник для 11 класу закладів 
загальної середньої освіти   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Це інтегрований курс математики, до якого входять найважливіші 
теми з алгебри, початків аналізу та з геометрії. У кожному параграфі  
 
підручника викладено теоретичні відомості і вміщено задачі на їх 
засвоєння і застосування.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87036  
 

Дата реєстрації авторського права  19.03.2019  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ворон Алла Анатоліївна, Солопенко Володимир Анатолійович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Рукопис підручника "Українська мова" підручник для 6 класу з 
навчанням російською мовою закладів загальної середньої освіти   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Підручник укладений відповідно до зміненої Навчальної програми. 
Передбачає подальше поглиблення та узагальнення знань учнів про 
мову і мовлення, самостійні частини мови, засвоєння найважливіших 
правил української літературної вимови, правописних навичок, 
формування компетентностей на основі мовних знань.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87037  
 

Дата реєстрації авторського права  19.03.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гук Олександр Іванович, Дудар Ольга Володимирівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Рукопис підручника "Всесвітня історія. Історія України (інтегрований 
курс)" підручник для 6 класу закладів загальної середньої освіти   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Посібник укладено відповідно до Програми інтегрованого курсу історії 
для 6 класу. Концепція підручника ґрунтується на поєднанні 
інтегрованого, особистісно-орієнтованого та діяльнісного підходів, 
націлена на формування в учнів ключових, міжпредметних та 
предметних компетентностей.   
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87038  
 

Дата реєстрації авторського права  19.03.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Коршунова Ольга Вікторівна, Завадський Ігор Олександрович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
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Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Рукопис підручника "Інформатика" підручник для 6 класу закладів 
загальної середньої освіти   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Підручник створено відповідно до програми з інформатики для учнів 6 
класів. Кожен розділ підручника структуровано за видами навчальної 
діяльності (ознайомлення, обговорення, дослідження, практична 
робота тощо), які не обов'язково виконувати саме в тому порядку, як 
вони наведені в підручнику.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87039  
 

Дата реєстрації авторського права  19.03.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кадоб'янська Наталія Миколаївна, Удовиченко Лариса Миколаївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Рукопис підручника "Зарубіжна література (рівень стандарту)" 
підручник для 11 класу закладів загальної середньої освіти   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Підручник зорієнтований на учнів, які вивчають зарубіжну літературу 
за програмою рівня стандарту, вирізняється оригінальною структурою.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87040  
 

Дата реєстрації авторського права  19.03.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Баландіна Надія Францівна, Дегтярьова Клавдія Віталіївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  "Російська мова (11-й рік навчання, рівень стандарту)" підручник для 
11 класу закладів загальної середньої освіти   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Підручник повністю орієнтовано на практичне вдосконалення вмінь і 
навичок школярів спілкуватися в різних обставинах: у побуті, науці, 
професійній діяльності.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87041  
 

Дата реєстрації авторського права  19.03.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Д'ячков 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)  "Всесвітня історія. Історія України (інтегрований курс)" підручник 
для 6 класу закладів загальної середньої освіти   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Головною особливістю підручника є фіксований у тематичних 
розворотах формат, лаконічність та чітка структурованість тексту, 
різноманітний ілюстративний ряд.   
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87042  
 

Дата реєстрації авторського права  19.03.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Нелін Євген Петрович, Долгова 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)  "Геометрія (профільний рівень)" підручник для 11 класу закладів 
загальної середньої освіти     

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Підручник складено відповідно до навчальної програми з математики 
(геометрія, профільний рівень) для 11 класу загальноосвітних 
навчальних закладів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87043  
 

Дата реєстрації авторського права  19.03.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Борзенко Олександр Іванович, Лобусова Олена Вікторівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  "Українська література (профільний рівень)" підручник для 11 класу 
закладів загальної середньої освіти    
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Підручник укладений відповідно до чинної програми для закладів 
загальної середньої освіти "Українська література. 10-11 класи 
(профільний рівень)".  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87044  
 

Дата реєстрації авторського права  19.03.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Коврижних Валерій Аркадійович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Рідна Україна"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Пісня "Рідна Україна" присвячена любові до рідного краю, до України 
та рідної мови.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87045  
 

Дата реєстрації авторського права  19.03.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Коврижних Валерій Аркадійович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Дружні поради"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Пісня "Дружні поради" присвячена любові до рідного краю, до 
України.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87046  
 

Дата реєстрації авторського права  19.03.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Коврижних Валерій Аркадійович  
 
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 "Лелеки"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Пісня "Лелеки" присвячена любові до рідного краю, до України.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87047  
 

Дата реєстрації авторського права  20.03.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ляшенко Дмитро Олексійович, Ковальова Наталія Іванівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Національний транспортний університет 

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір "Методичні вказівки до виконання 
лабораторних робіт з навчальної дисципліни "ГЕОДЕЗІЯ" Рівень 
вищої освіти: перший (бакалаврський) рівень. Напрям підготовки 
6.08010101 "Геодезія, картографія та землеустрій" за постановою КМУ 
від 27 серпня 2010 р. № 787 Спеціальність 193 "Геодезія та землеустрій" 
за постановою КМУ від 29 квітня 2015 р. № 266 Факультет 
транспортного будівництва"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87048  
 

Дата реєстрації авторського права  20.03.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ільченко Вікторія Юліанівна  
 
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 "Проблеми вибору 
іноземного партнера туристичною фірмою"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Запропоновано етапи процесу пошуку та вибору оптимального бізнес-
партнера. Отримана в результаті дослідження системи критеріїв і 
одиничних показників (показник оптимальності) сприятиме 
комплексній оцінці фінансово-економічного потенціалу портфеля 
іноземних партнерів.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87049  
 

Дата реєстрації авторського права  20.03.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Краснопольський Володимир Едуардович, Меняйленко Олександр 
Сергійович, Могілевська Натела Едуардівна, Тищенко Артем 
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 "Сайт адаптивного навчання"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87050  
 

Дата реєстрації авторського права  20.03.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лавренчук Олександра Сергіївна (Саша Лавренчук)  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, створений для кіно  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Оригінальний сценарій "Леся Українка. Узлісся" ("Узлісся")  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Сценарій про дорослішання та перехід від романтизму та реалізму Лесі 
Українки через її кохання. Емоційна біографія-мандри охоплює в 
основному період життя великої української письменниці з 1896 по 
1901 роки.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87051  
 

Дата реєстрації авторського права  20.03.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Володимир Караваєв (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)  Аналітично-правовий посібник "Правовий навігатор дорожньої 
поліції. Особливості розгляду та впровадження справ у сфері 
забезпечення безпеки дорожнього руху"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Твір представлено із двох частин. Перша частина містить Правила 
дорожнього руху з коментарями, що пояснюють вимоги Правил крізь 
призму інших нормативно-правових актів, особливості виконання 
вимог ПДР у різних дорожніх ситуаціях, наслідки невиконання та 
ступінь відповідальності порушників, розповідають про типові 
порушення учасників дорожнього руху та можливі наслідки. Друга 
частина пояснює особливості розгляду та впровадження справ у сфері 
забезпечення безпеки дорожнього руху з урахуванням обов'язкових для 
дотримання поліцейських норм матеріального та процесуального 
права.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87052  
 

Дата реєстрації авторського права  20.03.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Вашуленко Микола Самійлович, Дубовик Світлана Григоріївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Рукопис підручника "Українська мова та читання" підручник для 2 
класу закладів загальної середньої освіти (у 2-х частинах). Частина 1   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Зміст підручника містить потенціал для цілеспрямованого розвитку 
особистості дитини засобами різних видів мовленнєвої діяльності, 
формування ключових компетентностей; розвиток здатності 
спілкуватися українською мовою для духовного, культурного і 
національного самовияву, послуговуватися нею в особистому і 
суспільному житті, у міжкультурному діалозі; збагачення емоційно-
чуттєвого досвіду, розвиток мовленнєво-творчих здібностей.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87053  
 

Дата реєстрації авторського права  20.03.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Вашуленко Оксана Вікторівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Рукопис підручника "Українська мова та читання" підручник для 2 
класу закладів загальної середньої освіти (у 2-х частинах). Частина 2   

 



Авторське право і суміжні права. Офіційний бюлетень № 52, 2019 

 

1219 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Зміст і структура підручника забезпечує реалізацію таких змістових 
ліній типової освітньої програми мовно-літературної освітньої галузі: 
"Взаємодіємо усно", "Читаємо", "Досліджуємо медіа".  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87054  
 

Дата реєстрації авторського права  20.03.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лапшина Ірина Миколаївна, Зорька Наталія Миколаївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Рукопис підручника "Російська мова" підручник для 2 класу закладів 
загальної середньої освіти   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У підручнику поданий матеріал, який допоможе другокласникам 
вивчити російську мову, розвивати навички грамотного письма, 
правильної вимови, читання, комунікативні вміння, ігрові завдання, 
доступна подача матеріалу сприятиме зацікавленості учнів. Завдання 
підручника реалізують компетентністний підхід у навчанні.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87055  
 

Дата реєстрації авторського права  20.03.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лапшина Ірина Миколаївна, Зорька Наталія Миколаївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Рукопис підручника "Російська мова та читання" підручник для 2 
класу з навчанням російською мовою закладів загальної середньої 
освіти (у 2-х частинах)   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У підручнику подані інтегровані уроки російської мови та читання. Він 
містить матеріал, за допомогою якого другокласники удосконалять 
знання з граматики російської мови, вчитимуться сприймати і 
розуміти тексти різних стилів і жанрів, бути уважними до художнього 
слова.   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87056  
 

Дата реєстрації авторського права  20.03.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Калініченко Олена Василівна, Аристова Людмила Сергіївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Рукопис підручника "Мистецтво" підручник інтегрованого курсу для 
2 класу закладів загальної середньої освіти   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Підручник укладено відповідно до освітніх програм, розроблених під 
керівництвом О. Я. Савченко та Р. Б. Шияна. Він допоможе учням у 
засвоєнні початкових знань, елементарних уявлень і понять про види 
та жанри мистецтва, особливості художньо-образної мови музичного та 
візуального мистецтва у взаємозв'язках із синтетичними мистецтвами.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87057  
 

Дата реєстрації авторського права  20.03.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Чумак Надія Петрівна, Кривошеєва Тетяна Володимирівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Рукопис підручника "Французька мова" підручник для 2 класу 
закладів загальної середньої освіти (з аудіосупроводом)   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Підручник розроблено відповідно до Державного стандарту початкової 
загальної середньої освіти нової української школи та навчальної 
програми з іноземної мови для загальноосвітніх та спеціалізованих 
навчальних закладів. Посібник складається із шести розділів, які 
поділені на уроки. Кожен урок містить матеріал для формування  
 
навичок і розвитку вмінь другокласників в аудіюванні, читанні, 
говорінні та письмі.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87058  
 

Дата реєстрації авторського права  20.03.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бевз Валентина Григорівна, Васильєва Дарина Володимирівна  
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Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Рукопис підручника "Математика" підручник для 2 класу закладів 
загальної середньої освіти   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Підручник укладено відповідно до типової освітньої програми, 
розробленої під керівництвом О. Я. Савченко. У ньому наявні цілісні 
системи завдань, що ґрунтуються на досвіді учнів і відповідають їх 
життєвим потребам і зацікавленням, забезпечують практико-
орієнтоване опрацювання теоретичного матеріалу. Цікаві схеми, 
таблиці, діаграми наочно відображають зміст матеріалу, що полегшить 
його сприйняття молодшими школярами.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87059  
 

Дата реєстрації авторського права  20.03.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Коршунова Ольга Вікторівна, Гущина Наталія Іванівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Рукопис підручника "Я досліджую світ" підручник для 2 класу 
закладів загальної середньої освіти (у 2-х частинах)   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Підручник укладено відповідно до типової освітньої програми для 
закладів загальної середньої освіти, розробленої під керівництвом             
О. Я. Савченко. Посібник складається з двох частин (до двох 
семестрів), у кожній з яких закладено реалізацію природничої, 
громадянської та історичної, соціальної та здоров'язбережувальної 
технологічної та інформаційної освітніх галузей.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87060  
 

Дата реєстрації авторського права  20.03.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Вашуленко Микола Самійлович, Ломаковська Ганна Віталіївна, 
Єресько Тетяна Павлівна, Ривкінд Йосиф Якович, Проценко Галина 
Олександрівна  

 
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)  Рукопис підручника "Я досліджую світ" підручник для 2 класу 
закладів загальної середньої освіти (у 2-х частинах)   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Підручник створено відповідно до Типової освітньої програми 
початкової освіти, розробленої під керівництвом Р. Б. Шияна, укладено 
у двох частинах (до двох семестрів), у кожній із яких запропоновано 
матеріал до інтеграції наступних освітніх галузей: природнича, мовно-
літературна, математична, технологічна, громадянська та історична, 
соціальна та здоров'язбережувальна.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87061  
 

Дата реєстрації авторського права  20.03.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гісь Ольга Михайлівна, Філяк Ірина Василівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  "Математика" підручник для 2 класу закладів загальної середньої 
освіти   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Підручник укладено за "Типовою освітньою програмою початкової 
освіти. 1-2 класи", розробленою творчою групою на чолі з                            
Р. Б. Шияном.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87062  
 

Дата реєстрації авторського права  20.03.2019  
 

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)  "Математика" підручник для 2 класу закладів загальної середньої 
освіти   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Підручник створений за Типовою освітньою програмою, розроблено 
під керівництвом О. Я. Савченко.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87063  
 

Дата реєстрації авторського права  20.03.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гельфгат Ілля Маркович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  "Фізика (профільний рівень, за навчальною програмою авторського 
колективу під керівництвом Локтєва В. М.)" підручник для 11 класу 
закладів загальної середньої освіти   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Підручник відрізняє дворівневе подання теорії: матеріал, визначений 
програмою, висвітлено в основному тексті, додатковий - у спеціальних 
рубриках, та наявність різнорівневих запитань: від репродуктивних до 
дослідницько-пошукових і творчих. Підручник містить приклади 
розв'язування задач, експериментальні завдання, додаткові матеріали 
до підручника, тестові завдання до кожної теми для самоконтролю. 
Призначено для учнів 11 класу закладів загальної середньої освіти та 
вчителів фізики.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87064  
 

Дата реєстрації авторського права  20.03.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Борзенко Олександр Іванович, Лобусова Олена Вікторівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  "Українська література (рівень стандарту)" підручник для 11 класу 
закладів загальної середньої освіти   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Підручник укладений відповідно до чинної програми для закладів 
загальної середньої освіти "Українська література. 10-11 класи (рівень  
 
стандарту)". Матеріал підручника об'єднано в розділи, що 
відповідають програмі. Розділи містять теоретичний матеріал, 
літературні твори або уривки з них, запитання та завдання, згруповані 
за рубриками та рівнями складності.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87065  
 

Дата реєстрації авторського права  20.03.2019  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гісем Олександр Володимирович, Мартинюк Олександр 
Олександрович  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  "Всесвітня історія (рівень стандарту)" підручник для 11 класу 
закладів загальної середньої освіти   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Матеріал підручника надасть змогу школярам опанувати 
закономірності розвитку суспільства в соціальній, економічній, 
політичній та культурній сферах, допоможе їм набути навички 
історико-культурного, цівілізаційного підходів в оцінці соціальних 
явищ періоду, що вивчається.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87066  
 

Дата реєстрації авторського права  20.03.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Нелін Євген Петрович, Долгова Оксана Євгенівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  "Алгебра і початки аналізу (профільний рівень)" підручник для 11 
класу закладів загальної середньої освіти   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Підручник складено відповідно до навчальної програми з математики 
(алгебра і початки аналізу, профільний рівень) для 11 класу 
загальноосвітніх навчальних закладів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87067  
 

Дата реєстрації авторського права  20.03.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гісем Олександр Володимирович, Мартинюк Олександр 
Олександрович  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  "Всесвітня історія (профільний рівень)" підручник для 11 класу 
закладів загальної середньої освіти   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

У підручнику розглядаються основні події світової історії кінця ХХ - 
початку ХХІ ст. Документальні та довідкові матеріали допоможуть 
краще зрозуміти суть подій, що відбувалися. Методичний апарат 
містить різнорівневі запитання та завдання, теми для дискусій, 
історичних есе й орієнтований на активні форми вивчення всесвітньої 
історії.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87068  
 

Дата реєстрації авторського права  20.03.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Єршова Алла Петрівна, Голобородько Вадим Володимирович, 
Крижановський Олександр Феліксович, Єршов Сергій Володимирович  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  "Геометрія (профільний рівень)" підручник для 11 класу закладів 
загальної середньої освіти   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Зміст підручника відповідає навчальній програмі з математики 
(профільний рівень) для 11 класу загальноосвітніх навчальних 
закладів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87069  
 

Дата реєстрації авторського права  20.03.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Слоньовська Ольга Володимирівна, Мафтин Наталія Василівна, 
Вівчарик Наталія Михайлівна  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  "Українська література (профільний рівень)" підручник для 11 класу 
закладів загальної середньої освіти   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Підручник відповідно до чинної програми охоплює період ХХ ст. як 
новий етап в історії національної культури.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87070  
 

Дата реєстрації авторського права  20.03.2019  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Слоньовська Ольга Володимирівна, Мафтин Наталія Василівна, 
Вівчарик Наталія Михайлівна  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  "Українська література (рівень стандарту)" підручник для 11 класу 
закладів загальної середньої освіти   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Підручник відповідно до чинної програми охоплює період ХХ ст. як 
новий етап в історії національної культури.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87071  
 

Дата реєстрації авторського права  20.03.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Власов Віталій Сергійович, Кульчицький Станіслав Владиславович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  "Історія України (рівень стандарту)" підручник для 11 класу закладів 
загальної середньої освіти   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Підручник з історії України для 11 класу відповідно до чинної 
програми з історії України охоплює період від завершення Другої 
світової війни до сьогодення.   
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87072  
 

Дата реєстрації авторського права  20.03.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Власов Віталій Сергійович, Кульчицький Станіслав Владиславович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  "Історія України (профільний рівень)" підручник для 11 класу 
закладів загальної середньої освіти   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   

Підручник з історії України для 11 класу відповідно до чинної 
програми з історії України охоплює період від завершення Другої 
світової війни до сьогодення.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87073  
 

Дата реєстрації авторського права  20.03.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ковбасенко Юрій Іванович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  "Зарубіжна література (рівень стандарту)" підручник для 11 класу 
закладів загальної середньої освіти   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Підручник побудований відповідно до логіки уроків зарубіжної 
літератури і процесу читання та сприйняття художнього твору. У 
рубриці "Готуємося до діалогу" міститься необхідний обсяг інформації 
для належної підготовки до сприйняття літературних творів. Якісний і 
дидактично обґрунтований ілюстративно-візуальний ряд розширює 
культурологічний контекст підручника, дозволяє організувати 
ефективну творчу роботу школярів.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87074  
 

Дата реєстрації авторського права  20.03.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ковбасенко Юрій Іванович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  "Зарубіжна література (профільний рівень)" підручник для 11 класу 
закладів загальної середньої освіти   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Підручник побудований відповідно до логіки уроків зарубіжної 
літератури і процесу читання та сприйняття художнього твору. У 
рубриці "Готуємося до діалогу" міститься необхідний обсяг інформації 
для належної підготовки до сприйняття літературних творів. Якісний і 
дидактично обґрунтований ілюстративно-візуальний ряд розширює  
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культурологічний контекст підручника, дозволяє організувати 
ефективну творчу роботу школярів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87075  
 

Дата реєстрації авторського права  20.03.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Іщенко Олена Леонідівна (псевдонім), Ващенко Олена Миколаївна, 
Романенко Людмила Віталіївна, Романенко Катерина Анатоліївна, 
Кліщ Оксана Михайлівна  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  "Я досліджую світ" підручник для 2 класу закладів загальної середньої 
освіти (у 2-х частинах)   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Підручник "Я досліджую світ" для 2 класу закладів загальної середньої 
освіти відповідає Державному стандарту початкової освіти та Типовій 
освітній програмі колективу авторів під керівництвом Шияна Р. Б.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87076  
 

Дата реєстрації авторського права  20.03.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Іщенко Олена Леонідівна (псевдонім), Логачевська Світлана 
Панасівна  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  "Українська мова та читання" підручник для 2 класу закладів 
загальної середньої освіти (у 2-х частинах)   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Підручник відповідає Державному стандарту початкової освіти. 
Забезпечує можливість диференційованого підходу на кожному уроці. 
Підручник побудовано за принципом тематичної інтеграції; теми 
тижня синхронізовано з підручником "Я досліджую світ". Завдання та 
ілюстративний матеріал допомагають збагатити словниковий запас 
дітей, розвинути творче і критичне мислення, уяву.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87077  
 

Дата реєстрації авторського права  20.03.2019  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Логачевська Світлана Панасівна, Логачевська Тетяна Аркадіївна, 
Комар Ольга Анатоліївна  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  "Математика" підручник для 2 класу закладів загальної середньої 
освіти   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Підручник з математики для 2 класу Нової української школи 
відповідає новому Державному стандарту початкової загальної освіти 
та типовій навчальній освітній програмі, розробленій під керівництвом 
Р. Б. Шияна. В основу підручника покладено внутрішньокласну 
диференціацію в межах одного уроку, яку протягом багатьох років 
упроваджувала у свої практичній діяльності автор С. П. Логачевська.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87078  
 

Дата реєстрації авторського права  20.03.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  MamaRika (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 "Відчувай"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87079  
 

Дата реєстрації авторського права  20.03.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  MamaRika (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 "FAYNO (summer mix)"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87080  
 

Дата реєстрації авторського права  20.03.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Водяницький Геннадій Олександрович, Ущенко Гліб Олександрович, 
Яровенко Артем Тарасович  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Синій бик" / "Synii byk"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87081  
 

Дата реєстрації авторського права  20.03.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Водяницький Геннадій Олександрович, Ущенко Гліб Олександрович, 
Яровенко Артем Тарасович  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "В мире моря" / "V mire morja"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87082  
 

Дата реєстрації авторського права  20.03.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  MamaRika (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 "Зайві (CbIP remix)"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87083  
 

Дата реєстрації авторського права  20.03.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  MamaRika (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 "Prolisky"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87084  
 

Дата реєстрації авторського права  20.03.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  MamaRika (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 "We are one"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87085  
 

Дата реєстрації авторського права  20.03.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  MamaRika (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 "Prolisky (spring edit)"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87086  
 

Дата реєстрації авторського права  20.03.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  MamaRika (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 "ХХДД (Ходять Хлопці До Дівчат)"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87087  
 

Дата реєстрації авторського права  20.03.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кузнєцов Олег Юрійович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір "S-Totto" Гра за прогнозами результатів 
змагань з важкої атлетики і пауерліфтингу. (Основні положення)"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Гра "S-Totto" - це спортивний тоталізатор, в якому пропонується 
робити ставки і розігруються винагороди за прогнозами абсолютно 
кращих результатів на змаганнях різного рангу з силових видів спорту 
(важкої атлетики, пауерліфтингу та ін.) в різних номінаціях за 
системою "Weightcoin".  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87088  
 

Дата реєстрації авторського права  20.03.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кузнєцов Олег Юрійович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір "Система Вейткоін" ("Weightcoin 
System"). Нова якість силових видів спорту"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Силові види спорту (важка атлетика, пауерліфтинг та ін.) на 
сьогодішній день не користуються широкою популярністю у масового 
глядача. На це впливає специфіка змагальної програми. Вона досить 
одноманітна в сприйнятті звичайної людини. В силу цього цим видам 
спорту приділяється незначна увага з боку ЗМІ і спонсорів-
рекламознавців, що негативно впливає на їх розвиток.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87089  
 

Дата реєстрації авторського права  20.03.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кузнєцов Олег Юрійович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір "Спортивно-силова капітал-шоу гра 
"King Weightcoin". (Основні положення)"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Спортивно-силова капітал-шоу гра "King Weightcoin" проводиться як 
змагання її учасників у піднятті штанги (або інших обтяжень) у одній 
або декількох силових вправах і має оформлення шоу-вистави. Кожна 
піднята вага має свою оцінку у кожній ваговій категрії або "вартість" у 
Вейткоїнах.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87090  
 

Дата реєстрації авторського права  20.03.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Акбаш Катерина Сергіївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчальний посібник "ТЕОРЕТИКО-ПРИКЛАДНІ ОСНОВИ 
ГЕНДЕРНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У запропонованому посібнику міститься широке коло відомостей про 
гендерні дослідження - від опису особливостей їх виникнення та 
становлення до загальної характеристики еволюції таких досліджень 
протягом різних історичних періодів. Особлива увага авторами  
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приділена метологічним питанням гендерної теорії, а саме сучасним 
теоретико-прикладним основам гендерних досліджень.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87091  
 

Дата реєстрації авторського права  21.03.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Рубцов Анатолій Львович, Свірко Володимир Олександрович, 
Харченко Володимир Петрович, Феденко Іван Іванович, Московченко 
Денис Олександрович  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Національний авіаційний університет 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Інформаційно-методична ергодизайнерська 
система нормативного забезпечення і оцінювання комплексів БПС"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма являє собою текстову частину, а також групу файлів та 
директорій, які надають можливість ознайомитися з нормативно-
методичними засадами створення безпілотних авіаційних систем, 
стандартами з ергодизайнерського аналізу, оцінювання і проектування 
складних об'єктів, зокрема комплексів безпілотних повітряних суден.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87092  
 

Дата реєстрації авторського права  21.03.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Рубцов Анатолій Львович, Свірко Володимир Олександрович, 
Матійчик Михайло Петрович, Харченко Володимир Петрович, Фузік 
Михайло Ігоревич, Феденко Іван Іванович  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Національний авіаційний університет 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Електронний посібник "Ергодизайнерське 
забезпечення проектування і експлуатації безпілотних авіаційних 
систем"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма являє собою текстову частину, а також групу файлів та 
директорій, які надають можливість ознайомитися з науково-
методичними засадами створення безпілотних авіаційних систем, 
ергодизайнерського аналізу і проектування складних об'єктів, зокрема 
комплексів безпілотних повітряних суден.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87093  
 

Дата реєстрації авторського права  21.03.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Глазок Олексій Михайлович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Національний авіаційний університет 

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Розрахунок характеристик обладнання 
сонячної електростанції"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Програма виконує розрахунок кількості сонячних батерей і 
характеристик супутнього обладнання, необхідних для того, щоб 
забезпечити електроенергією певну кількість пристроїв-споживачів. 
Також програма оцінює приблизну вартість необхідного обладнання 
сонячної електростанції.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87094  
 

Дата реєстрації авторського права  21.03.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Блах Валерія 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)  Літературно-письмовий твір наукового характеру "Навчально-
методичний посібник з курсу "Інтелектуальна власність". Для 
студентів денної, заочної, екстернатної форми навчання"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

У запропонованому посібнику здійснена спроба нового підходу до 
структури і змісту дисципліни на принципах кредитно-модульної 
системи навчання.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87095  
 

Дата реєстрації авторського права  21.03.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Міхалевський Віталій Цезарійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір (поезія), складений твір  
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Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка поезій "Я жду весну"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Міхалевський В. Ц. Я жду весну (поезії) : - 
Хмельницький, НВП "Евріка" ТОВ, 2003. - 68 с. 

 
Анотація   

Збірка має соціальну, ліричну та автобіоргафічну спрямованість. 
Історія відгукується різноманітними асоціаціями то філософського, то 
трагічного, то романтичного забарвлення.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87096  
 

Дата реєстрації авторського права  21.03.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Міхалевський Віталій Цезарійович  
 

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 "Година пік, або Твір на власну тему"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Міхалевський В. Ц. Година пік, або Твір на власну 
тему (поезії) : - Хмельницький, Видавець Цюпак А. А., 2006. - 80 с. 

 

Анотація   

Збірка має соціальну, ліричну та автобіоргафічну спрямованість. Поет 
відповідально орієнтує читача на одвічні філософські ідеали: щастя, 
добро, любов, віру та надію. Кожен поетичний рядок несе сонячність та 
естетичність, сповнений сконденсованістю думки.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87097  
 

Дата реєстрації авторського права  21.03.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Міхалевський Віталій Цезарійович  
 

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 "Місце під сонцем"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Міхалевський В. Ц. Місце під сонцем (поезії). - 
Хмельницький : Видавництво Алли Цюпак, 2006. - 144 с. 

 

Анотація   

У 100 віршах, різних за жанровою та історичною ознаками, описана 
краса рідного Поділля, щирість людських відносин і найкращих 
емоційних почувань.    
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87098  
 

Дата реєстрації авторського права  21.03.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Міхалевський Віталій Цезарійович  
 

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 "Цукерково-букетні вірші"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Міхалевський В. Ц. Цукерково-букетні вірші (поезії). - 
Хмельницький : Видавництво Цюпак А. А., 2015. - 256 с. 

 

Анотація   

Збірка має соціальну, ліричну та автобіоргафічну спрямованість. 
Патріотична поезія перемежовується з побутовою та інтимною 
лірикою. Філософські роздуми автора складають цілісну палітру 
глибоких почуттів.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87099  
 

Дата реєстрації авторського права  21.03.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Міхалевський Віталій Цезарійович  
 

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 "Невиправний романтик, або Як я провів літо"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Міхалевський В. Ц. Невиправний романтик, або Як я 
провів літо (поезії). - Хмельницький : Видавництво Алли Цюпак, 2011. - 88 с. 

 

Анотація   

Збірка має соціальну, ліричну та автобіоргафічну спрямованість. 
Багато віршів романтичного забарвлення: про море, кохання, природу, 
друзів.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87100  
 

Дата реєстрації авторського права  21.03.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лебедь Галина Миколаївна, Куліковська Наталія Михайлівна, 
Мадаєва Альона Сергіївна  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Херсонський політехнічний коледж Одеського національного 
політехнічного університету 
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Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір учбово-практичного характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчальний посібник "Історія України (ХХ - поч. ХХІ століття)"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Матеріал посібника відповідає навчальній програмі курсу "Історія та 
культура України" для студентів технікумів та коледжів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87101  
 

Дата реєстрації авторського права  21.03.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Семакова Тетяна Олексіївна, Яковенко Олександр Євгенович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Херсонський політехнічний коледж Одеського національного 
політехнічного університету 

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір учбово-практичного характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчальний посібник "Фізичні основи комп'ютерної інженерії"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Посібник присвячений вивченню теоретичних основ курсу фізики, на 
яких ґрунтується комп'ютерна інженерія, практичних та лабораторних 
занять, завдань до самостійної роботи студентів, а також включає тести 
для поточного опитування останніх.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87102  
 

Дата реєстрації авторського права  21.03.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Палій Анатолій Павлович, Гонтарь Віталій Вадимович, Сумакова 
Наталія Василівна, Машкей Алла Миколаївна, Палій Андрій Павлович  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Епізоотологічне та епідеміологічне значення 
кровосисних комах"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Одним з резервів підвищення рентабельності тваринництва є 
профілактика хвороб інвазійної етіології, у тому числі ентомозів, і 
захист тварин від кровосисних двокрилих комах.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87103  
 

Дата реєстрації авторського права  21.03.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Олександр Подільський (псевдонім)  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір (поезія), складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка віршів "Гончарне коло"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87104  
 

Дата реєстрації авторського права  21.03.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Вісков Дмитро Сергійович, Абремко 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)  Естрадно-цирковий ілюзійний номер "Quick Change Roller Magic 
Show" ("Трансформація на роликах")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Вперше в світі співавтори зробили ілюзійні трюки з перевдяганням-
трансформацією, на роликах, використовуючи оригінальні 
пристосування, реквізити та костюми.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87105  
 

Дата реєстрації авторського права  21.03.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Погромська Ганна 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 "Комп'ютерна програма для шифрування 
файлів блочними симетричними алгоритмами з посиленням 
криптостійкості"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма призначена для шифрування/дешифрування файлів за 
допомогою 5 алгоритмів блочного симетричного шифрування (RC6, 
MARS, Rijndael, Serpent, Twofish). Програма дозволяє посилити 
крипостійкість за рахунок задання числа повторів обробки. Така схема 
виконана за зразком алгоритму Triple-DES. Реалізована схема EEE1 з 
однаковим ключем на кожному етапі обробки. Програма дозволяє: 
зашифрувати довільний файл з можливістю вибору типу алгоритму, 
синхропосилання IV, режиму, числа повторів, ключа шифрування; 
дешифрувати файл, зашифрований програмою SymCrіpt; виміряти час 
обробки в мілісекундах; побудувати порівняльну гістограму швидкості 
шифрування/дешифрування для заданого файлу.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87106  
 

Дата реєстрації авторського права  21.03.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Костенко 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 "Кримінально-правова охорона права споживача на 
інформацію про продукцію"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Костенко О. О. Кримінально-правова охорона права 
споживача на інформацію про продукцію // Право України. - 2011. –  

                                                            № 5. - С. 268-274. 
 

Анотація   

На підставі проведеного дослідження автор формулює пропозиції щодо 
встановлення кримінальної відповідальності за порушення права 
споживача на інформацію про продукцію.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87107  
 

Дата реєстрації авторського права  21.03.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Костюк 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 "Проект статуту "Благодійної 
організації Всеукраїнський благодійний фонд "Екологія та соціальний 
захист"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Статут складається із 10 розділів, кожен з яких висвітлює окремі 
питання.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87108  
 

Дата реєстрації авторського права  21.03.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Наумчук Володимир Іванович, Наумчук Марія Михайлівна, Коник 
Надія Ярославівна  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір учбово-практичного характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  "Українська мова та читання" підручник для 2 класу закладів 
загальної середньої освіти (у 2-х частинах)   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У підручнику подано навчальний матеріал, передбачений Типовою 
освітньою програмою для закладів загальної середньої освіти під 
керівництвом Р. Б. Шиян.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87109  
 

Дата реєстрації авторського права  21.03.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кізілова Галина Олександрівна, Шулько Ольга Андріївна  
 

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)  "Мистецтво" підручник інтегрованого курсу для 2 класу закладів 
загальної середньої освіти   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У підручнику подано навчальний матеріал, передбачений Типовою 
освітньою програмою для закладів загальної середньої освіти під 
керівництвом Р. Б. Шиян.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87110  
 

Дата реєстрації авторського права  21.03.2019  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Савченко Олександра Яківна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Підручник "Українська мова та читання" підручник для 2 класу 
закладів загальної середньої освіти (у 2-х частинах) (Частина 2)   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У підручнику реалізується принцип навчання через ігрову діяльність, 
компетентність і особистісно зорієнтований підхід, забезпечується 
формування уміння вчитися, здійснення рефлексії.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87111  
 

Дата реєстрації авторського права  21.03.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Листопад Наталія Петрівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Підручник "Математика" підручник для 2 класу закладів загальної 
середньої освіти   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Зміст і форма завдань відповідають віковим особливостям учнів 2 
класу.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87112  
 

Дата реєстрації авторського права  21.03.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Пономарьова Катерина Іванівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Підручник "Українська мова та читання" підручник для 2 класу 
закладів загальної середньої освіти (у 2-х частинах) (Частина 1)   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У підручнику реалізується принцип навчання через ігрову діяльність, 
компетентнісний підхід, забезпечується формування уміння вчитися, 
здійснення рефлексії.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87113  
 

Дата реєстрації авторського права  21.03.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Торчинська Світлана 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)  Малюнок "TOR ZOO"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87114  
 

Дата реєстрації авторського права  21.03.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Глушко Аліна Дмитрівна, Марчишинець 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)  Стаття "Institutional Provision of the State Regulatory Policy in Ukraine"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Глушко А. Д., Марчишинець О. В. Institutional 
Provision of the State Regulatory Policy in Ukraine // Journal of Advanced 
Research in Law and Economics. - 2018. - ІХ. - с. 941 

 
Анотація   

У статті обґрунтовано необхідність використання інституціального 
підходу у дослідженні державної регуляторної політики в умовах 
трансформаційних процесів у національній економіці.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87115  
 

Дата реєстрації авторського права  22.03.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Рослик Євгеній Олексійович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   
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Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка статей "Палеоартефактология"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Збірка статей на тему артефакторів гранітних знарядь праці людей 
кам'яного віку.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87116  
 

Дата реєстрації авторського права  22.03.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Петрук Василь Григорович, Васильківський Ігор Володимирович, 
Іщенко Віталій Анатолійович, Петрук Роман Васильович  

 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Вінницький національний технічний університет 

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір учбового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Електронний навчальний посібник "Управління та поводження з 
відходами. Частина третя. Полігони твердих побутових відходів"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

В посібнику проаналізовано фактичний стан організації управління та 
поводження з твердими побутовими відходами.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87117  
 

Дата реєстрації авторського права  22.03.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бурдейна Олена Володимирівна, Коваль Костянтин Олегович, 
Белзецький Руслан Станіславович  

 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Вінницький національний технічний університет 

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір навчального характеру "Інтерактивна методика розвитку 
соціально-особистісних компетенцій ("soft skills"), для студентів 1-3 
курсів навчальних закладів І-ІV рівнів акредитації"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Твір для студентів 1-3 курсів навчальних закладів І-ІV рівнів 
акредитації, підготовлений з метою розвитку комплексу соціально-
особистісних компетенцій у студентської молоді. 
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87118  
 

Дата реєстрації авторського права  22.03.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Блощук Віктор Олександрович, Вертелецький Сергій Вікторович, 
Харченко Євген Дмитрович  

 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Державне підприємство "Конструкторське бюро "Південне"            
ім. М. К. Янгеля" 

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Креслення  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Креслення "Комплект конструкторской документации "Пирозамок П-3"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Наведено комплект конструкторської документації на виготовлення та 
випробування деталей та складальних одиниць пірозамка П-3. 
Пірозамок П-3 призначено для кріплення та дистанційного 
безімпульсного відділення різних вузлів та космічних апаратів по 
електричній команді із припустимим віброімпульсним впливом без 
забруднення навколишнього середовища при спрацюванні.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87119  
 

Дата реєстрації авторського права  22.03.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Блощук Віктор Олександрович, Вертелецький Сергій Вікторович, 
Харченко Євген Дмитрович  

 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Державне підприємство "Конструкторське бюро "Південне" ім. М. К. 
Янгеля" 

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Креслення  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Креслення "Комплект конструкторской документации "Пирозамок"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Наведено комплект конструкторської документації на виготовлення, 
випробування деталей та складальних одиниць пірозамка. Пірозамок 
призначено для кріплення та дистанційного безімпульсного відділення 
вузлів по електричній команді із припустимим віброімпульсним 
впливом без забруднення навколишнього середовища.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87120  
 

Дата реєстрації авторського права  22.03.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лєфі Інесса Федорівна  
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Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Усний твір, складений твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірник усних творів "Медитации Инессы Лефи"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

"Медитации Инессы Лефи" допоможуть практикуючій людині швидко 
поєднатись зі своїм внутрішнім світом. За допомогою цих медитацій 
можна відпочити, заспокоїтися, сповільнитися, перезавантажитися і 
привести свій розум у порядок.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87121  
 

Дата реєстрації авторського права  22.03.2019  
 

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  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Рукопис статті "Семантика музичної композиції в hard-and-heavy"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

В статті доведено, що орієнтирами для семантичної інтерпретації 
музичної композиції в "hard-and-heavy" є усталені уявлення про типові 
форми. Семантична модель типової композиції "hard-and-heavy" має 
декілька приватних моделей, які виконують роль смислового сценарію, 
визначають функціональний і динамічний профіль твору і в сукупності 
утворюють семантичне поле даної форми. 
  

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87122  
 

Дата реєстрації авторського права  22.03.2019  
 

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  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Рукопис статті "Особливості викладання інтегрованого курсу 
"Мистецтво (пізнавальна складова)" у вищих мистецьких навчальних 
закладах 1-2 рівня акредитації"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У статті розглянуто специфіку викладання інтегрованого курсу 
"Мистецтво (пізнавальна складова)" як предмету профільної школи. 
Висвітлено методичні особливості побудови лекційного блока 
навчальної дисципліни, доведено доцільність використання принципу 
історизму у висвітленні розвитку видів мистецтва кожного регіону та їх 
впливів на світове мистецтво загалом.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87123  
 

Дата реєстрації авторського права  22.03.2019  
 
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  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Рукопис статті "Музичне мистецтво Латинської Америки 
доколумбового та колоніального періодів в контексті профільної 
мистецької освіти"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

В статті проаналізовано особливості вивчення інтегрованого курсу 
"Мистецтво (пізнавальна складова)" у профільній школі. На прикладі 
розділу "Музичне мистецтво Латинської Америки" доведено 
необхідність більш глибокого висвітлення тем в мистецьких 
навчальних закладах у порівнянні з рівнем стандарту. Висвітлено 
шляхи розвитку музичного мистецтва Південної Америки 
доколоніального та колоніального періодів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87124  
 

Дата реєстрації авторського права  22.03.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Павленко Віктор Якович, Печена Галина 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 вчителів "Наш рідний край. 
Методичні рекомендації та матеріали до вивчення питань історичного 
краєзнавства в загальноосвітніх школах"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

У навчальному посібнику містяться матеріали до уроків з історичного 
краєзнавства, відповідно до кількості годин, передбачених шкільною  
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програмою на цей курс. Вони охоплюють події з найдавніших часів до 
сьогодення, що відбулися на Херсонщині.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87125  
 

Дата реєстрації авторського права  22.03.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Боровцова Єлизавета Валеріївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчальний посібник "Розробка уроків з предмету інформатика для 
учнів 10 класу вересень-лютий"    

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Сучасна програма з інформатики (згідно з навчальною програмою 
МОНу) у авторському баченні. Інформатика - один із найважливіших 
предметів сучасності, навіть по закінченню школи, в якій би сфері 
людина не працювала, необхідні навички роботи з комп'ютером. І не 
лише навички. Навички, які допоможуть постійно розвиватися, 
навички, які допоможуть аналізувати та шукати потрібну інформацію, 
навички, які допомагають зберегти час. І власне з використання знань 
та вмінь про ці навички було складено ці уроки. Сучасна подача 
сучасного матеріалу сучасним дітям. 
  

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87126  
 

Дата реєстрації авторського права  22.03.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Веремійчук Юрій Андрійович, Притискач Іван Васильович, Ярмолюк 
Олена Сергіївна, Опришко Віталій Павлович  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Модель функціонування енергетичних хабів в умовах 
реформування енергетичної галузі"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Запропоновані моделі дадуть змогу оптимізувати режими споживання 
енергетичних ресурсів та інтеграцію самоорганізуючих систем електро- 
та теплопостачання, побудованих за мультиагентним принципом на 
інтелектуальній основі.   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87127  
 

Дата реєстрації авторського права  22.03.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Буй Дарія 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 практичного характеру 
"Психологическая трансформационная коучинговая игра 
"Путешествие к счастью" ("Путешествие к счастью")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Твір створений для дорослих людей. Під час гри кожний гравець 
знаходить для себе можливості для більшого задоволення від життя, а 
також перешкоди до свого особистого щастя. Гравці аналізують своє 
життя за допомогою гри.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87128  
 

Дата реєстрації авторського права  22.03.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Чаркіна Тетяна Юріївна, Марценюк Лариса Володимирівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Дніпропетровський національний університет залізничного 
транспорту імені академіка В. Лазаряна 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний твір наукового характеру "Методика підвищення 
конкурентоспроможності приміських поїздів"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Запропоновано методику управління забезпеченням підвищення 
конкурентоспроможності приміських поїздів на заданому полігоні 
залізниці в умовах відсутності реальної інформації про кількість 
перевезених пасажирів між окремими станціями полігона за рахунок 
корегування звітної інформації за допомогою методу тяжіння, що 
дозволить врахувати "прихованих зайців" (перевезення частки 
пасажирів на більшу відстань, ніж за придбаними квитками), 
застосувати зонну організацію руху поїздів, скоротити загальну їх 
кількість та мінімізувати збитковість приміських перевезень.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87129  
 

Дата реєстрації авторського права  22.03.2019  
 



Авторське право і суміжні права. Офіційний бюлетень № 52, 2019 

 

1250 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Пуларія Андрій Луарсабович, Безовська Лідія Петрівна, Донєв 
Олександр Анатолійович, Пономаренко Леонід Васильович  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Дніпропетровський національний університет залізничного 
транспорту імені академіка В. Лазаряна 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, ілюстрація  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний твір "Вагон критий двоярусний для перевезення 
автомобілів. Програма і методика технічного діагностування 
(обстеження технічного стану)"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма і методика технічного діагностування встановлює 
послідовність, методику та порядок проведення неруйнівного 
контролю несучих металоконструкцій критих двоярусних вагонів для 
перевезення легкових авто, переобладнаних для курсування у 
пасажирських поїздах, у яких закінчився нормативний термін служби. 
Технічне діагностування зазначених вагонів проводиться метою  
оцінки їх технічного стану та визначення можливості подальшої 
експлуатації.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87130  
 

Дата реєстрації авторського права  22.03.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Чаркіна Тетяна Юріївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Дніпропетровський національний університет залізничного 
транспорту імені академіка В. Лазаряна 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний твір наукового характеру "Методика розробки 
узагальнюючого показника оцінки конкуренції пасажирських 
перевезень на ринку транспортних послуг"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Запропоновано методику розробки узагальнюючого показника оцінки 
конкуренції пасажирських перевезень на ринку транспортних послуг, 
який ґрунтується на поєднанні коефіцієнтів, що характеризують: 
шкоду, яку даний вид транспорту завдає довкіллю та суспільству; 
обсяг інвестицій на утримання та розвиток транспортної 
інфраструктури; рівень соціальної спрямованості перевезень; частку 
ринку, яку займає кожний вид транспорту. Запропонований показник 
дозволяє об'єктивно порівняти конкурентоспроможність пасажирських 
перевезень різних видів транспорту. 
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87131  
 

Дата реєстрації авторського права  22.03.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Куроп'ятник Олена Сергіївна, Шинкаренко Віктор Іванович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Дніпропетровський національний університет залізничного 
транспорту імені академіка В. Лазаряна 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Система формування тестів для програм-
антиплагіатів" ("Change Text")"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Розроблена програма є системою формування тестів для програм-
антиплагіатів для оцінки можливостей програм-антиплагіатів 
демаскувати запозичення. Входом тесту є текст з множиною запозичень 
і цей же текст з маскуванням, виконаним в результаті реалізації 
конструктора модифікації тексту засобами даної програми. Програма є 
настільним додатком.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87132  
 

Дата реєстрації авторського права  22.03.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Петюніна Ольга Вячеславівна, Копиця Микола Павлович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Асоціації рівня васкулоендотеліального фактора росту 
А з показниками гемодинаміки у хворих, що перенесли інфаркт 
міокарда з елевацією сегмента ST"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У статті наведено дослідження асоціації між рівнем 
васкулоендотеліального фактора росту А та показниками 
ремоделювання міокарда у хворих, що перенесли інфаркт міокарда з 
елевацією сегмента ST.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87133  
 

Дата реєстрації авторського права  22.03.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кравченко Ганна Юріївна  
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Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір "Модель адаптивного управління 
розвитком кафедральної системи інститутів післядипломної 
педагогічної освіти та технологія реалізації моделі адаптивного 
управління розвитком кафедральної системи інститутів 
післядипломної педагогічної освіти" ("Концептуальна модель АУ 
розвитком КС ІППО та технологія АУ розвитком КС ІППО")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Структура моделі АУ розвитком КС ІППО складається з теоретично-
методологічного, функціонально-розвивального, рефлексивно-
результуючого модулів. Кожен із модулів має свою специфіку.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87134  
 

Дата реєстрації авторського права  22.03.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кравченко Ганна 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 "Методи адаптивного управління 
розвитком кафедральної системи інститутів післядипломної 
педагогічної освіти" ("Методи АУ розвитком КС ІППО")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Враховуючи специфіки АУ розроблено теоретичні та практичні методи 
АУ розвитком КС ІППО, їх реалізація передбачає визначення мети, 
завдань, засобів, способів і прийомів їх впровадження.   
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87135  
 

Дата реєстрації авторського права  22.03.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кравченко Ганна 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 "Технологія освоєння вчителями 
початкових класів освітніх нововведень в процесі внутрішньошкільної 
науково-методичної роботи"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Технологія освоєння вчителями початкових класів освітніх інновацій 
складається з цільового,   змістового, процесуально-діяльнісного, 
контрольно-корекційного та оцінно-результативного компонентів.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87136  
 

Дата реєстрації авторського права  22.03.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Садовський Віктор Артемович, Семенченко Галина 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 "Nozologie"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Комп'ютерна програма "Nozologie" є основним компонентом 
автоматизованої системи планування господарської діяльності 
закладів соціальної сфери України. 
  

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87137  
 

Дата реєстрації авторського права  22.03.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Щуренко Юрій Олександрович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Дорожня інформаційна система "Дніпро" ("ДІС 
"Дніпро")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Дорожня інформаційна система у вигляді електронного 
картографічного модуля, на якому наносяться електронні піктограми 
(іконки).  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87138  
 

Дата реєстрації авторського права  22.03.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Єрофєєва Марта Василівна  
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Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, ілюстрація, 
складений твір  

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний твір наукового характеру "Автомагазин терминал ЕК 
запчасти 24"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87139  
 

Дата реєстрації авторського права  22.03.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Вероника Эмилева (псевдонім)  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір (поезія), складений твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка віршів "И жизнь моя..."   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87140  
 

Дата реєстрації авторського права  22.03.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Запорожан Євгеній 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 музичних творів "Встреча № 312. Дорога в каос"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

У збірку увійшли 17 творів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87141  
 

Дата реєстрації авторського права  22.03.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Хорошевська Ірина Олександрівна  
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Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір (поезія), ілюстрація, складений твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірник віршів з ілюстраціями "Душой написанные строки"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

В даному збірнику подано авторські вірші, що охоплюють різні аспекти 
проявів людської душі.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87142  
 

Дата реєстрації авторського права  22.03.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Руденко Андрій Петрович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Повість "Закохані в Карпати"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

В гори Карпат відправляється журналіст, який звик виключно до 
комфорту.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87143  
 

Дата реєстрації авторського права  22.03.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  MamaRica (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 "Ніч у барі"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87144  
 

Дата реєстрації авторського права  22.03.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  MamaRica (псевдонім)  
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Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Мій мен"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87145  
 

Дата реєстрації авторського права  22.03.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  MamaRica (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 "Мама Ріка"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87146  
 

Дата реєстрації авторського права  22.03.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  MamaRica (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 "КАЧ"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87147  
 

Дата реєстрації авторського права  22.03.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  MamaRica (псевдонім)  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   
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Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Зайві"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87148  
 

Дата реєстрації авторського права  22.03.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  MamaRika (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 "Ти і Я"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87149  
 

Дата реєстрації авторського права  22.03.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  MamaRika (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 "Дай нам Боже"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87150  
 

Дата реєстрації авторського права  22.03.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Омельчук Сібілла Костянтинівна, Соловйова Наталія Петрівна  
 

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 "Методичні вказівки до виконання 
курсової роботи з дисципліни "Картографічні методи в екології" для 
студентів напряму підготовки 6.040106 "Екологія", спеціалізації 
6.080101 "Екологія, охорона навколишнього середовища та 
збалансоване природокористування"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87151  
 

Дата реєстрації авторського права  22.03.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Омельчук Сібілла Костянтинівна, Соловйова Наталія Петрівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Національний транспортний університет 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір "Методичні вказівки до виконання 
практичних робіт з дисципліни "Топографічне креслення" для 
студентів напряму підготовки 6.080101 "Геодезія, картографія та 
землеустрій", галузь знань 19 "Архітектура та будівництво", 
спеціальність 193 "Геодезія та землеустрій" (денна форма навчання)"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87152  
 

Дата реєстрації авторського права  22.03.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Михальченко Наталія Вячеславівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Наукова стаття "Розвиток патріотичної рефлексії у молодшому 
шкільному віці"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Михальченко Н. В. Розвиток патріотичної рефлексії у 
молодшому шкільному віці // Вісник Одеського національного 
університету. - 2003. - Том  8. Випуск 10. - С. 80-84. 

 

Анотація   

У статті розкриваються питання патріотичного відродження 
української нації та розвиток духовності. Патріотична рефлексія 
розглядається як новоутворення молодшого шкільного віку. 
Проаналізовано зміст патріотичної рефлексії особистості. Для  
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визначення феномену патріотичної рефлексії визначено такі поняття 
як рефлексія, ментальність, ідентичність, самосвідомість.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87153  
 

Дата реєстрації авторського права  22.03.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Михальченко Наталія Вячеславівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Наукова стаття "Психокорекція патріотичної рефлексії молодших 
школярів"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Михальченко Н. В. Психокорекція патріотичної 
рефлексії молодших школярів // Психологія і суспільство. - 2006. -           
№ 1 (23). - С. 121-126.   

 

Анотація   

У науковій статті визначені  особливості психокорекції патріотичної 
рефлексії дітей молодшого шкільного віку. Здійснено порівняльний 
аналіз сформованості патріотичної самосвідомості в 
експериментальній та контрольній групах дітей. Представлені 
результати впровадження  програми психологічного  курсу для 
молодших школярів:  "Абетка навчання. Програма формування 
патріотичної рефлексії дітей молодшого шкільного віку". Психологічна 
корекція була одним із видів особистісної допомоги, яка передбачала 
більш активний цілеспрямований вплив на емоційний, поведінковий 
та інтелектуальний рівні функціонування психодуховного світу                 
Я молодшого школяра. 
  

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87154  
 

Дата реєстрації авторського права  22.03.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Михальченко Наталія Вячеславівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Наукова стаття "Психологічні особливості розвитку патріотичної 
рефлексії в молодшому шкільному віці засобами українського 
фольклору"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Михальченко Н. В. Психологічні особливості 
розвитку патріотичної рефлексії в молодшому шкільному віці засобами 
українського фольклору // Вісник  Одеського  національного  
університету. - 2004. - Том  9.  Випуск 8. - С. 42-49. 
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Анотація   

У науковій статті показано вплив українського фольклору на 
формування патріотичної рефлексії в молодшому шкільному віці. 
Проблему розвитку патріотичної рефлексії розкрито через аналіз 
засобів, які сприяють патріотичному відродженню української нації. У 
статті висвітлюються найбільш актуальні аспекти розвитку 
патріотичної рефлексії у дітей засобами українського фольклору.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87155  
 

Дата реєстрації авторського права  22.03.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Михальченко Наталія Вячеславівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Наукова стаття "Патріотична рефлексія як новоутворення молодшого 
шкільного віку"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Михальченко Н. В. Патріотична рефлексія як 
новоутворення молодшого шкільного віку // Психологічні науки. - 2014. - 
№ 2.13 (109). - С. 151-156. 

 
 

 

Анотація   

У науковій статті показано особливості розвитку патріотичної 
рефлексії. Особлива увага приділяється розвитку патріотичної 
рефлексії особистості молодшого школяра як новоутворення 
молодшого шкільного віку. Висвітлюються найбільш актуальні 
аспекти розвитку патріотичної рефлексії у дітей. У дітей молодшого 
шкільного віку виникає усвідомлення власних дій, психічних станів, 
особливість їх навчальної діяльності полягає у тому, що школярі 
повинні обґрунтувати правильність  своїх висловлювань і дій.  Велику 
роль у формуванні патріотичної рефлексії молодшого школяра 
відіграють духовні виховні ідеали українського народу.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87156  
 

Дата реєстрації авторського права  22.03.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Михальченко Наталія Вячеславівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Наукова стаття "Роль української символіки та фольклору у розвитку 
патріотичної рефлексії особистості"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У науковій статті визначена роль української символіки та фольклору 
у розвитку патріотичної рефлексії особистості. Символіка використана 
як могутній засіб формування патріотичної рефлексії учнів. Підхід 
історично-генетичного пояснення формування української 
ментальності дає зрозуміти цілісність української психологічної 
структури у своєму відношенні до світосприймальних настанов.  
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87157  
 

Дата реєстрації авторського права  22.03.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Баженов Сергій Олександрович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, створений для кіно  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Сценарій повнометражного фільму "Точка неповернення"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Дівчина-доброволець АТО, яка страждає на посттравматичний 
синдром, повертається до рідного містечка на сході України та починає 
повільно закипати від самотності посеред навколишньої байдужості та 
корупції.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87158  
 

Дата реєстрації авторського права  22.03.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Баженов Сергій Олександрович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, створений для кіно  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Сценарій повнометражного фільму "Ім'ярек"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Кінець XVIII сторіччя, східні креси Речі Посполитої. Безіменний воїн, 
що називає себе "Ім'ярек", з'являється в селі, яке страждає від 
ворожнечі двох озброєних банд, та вирішує допомогти місцевим 
селянам.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87159  
 

Дата реєстрації авторського права  22.03.2019  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Баженов Сергій Олександрович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, створений для кіно  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Сценарій повнометражного фільму "Воля"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

В 1918 році агент Української Держави Максим Кривоніста, польська 
авантюристка Агнєшка Бжезінська об'єднують зусилля, щоб вирвати з 
рук більшовиків стародавній артефакт, який може змінити долю 
України та всього світу.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87160  
 

Дата реєстрації авторського права  22.03.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Баженов Сергій Олександрович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, створений для кіно  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Сценарій повнометражного фільму "Хмарні обчислення"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Янгол-програміст людських доль Даніїл, кар'єрі якого загрожує 
переведення до пекла, отримує надскладне завдання: запрограмувати 
такий ланцюжок випадкових подій, який поєднає в пару двох 
безнадійних невротиків - фітнес-тренера Вероніку та молодого вченого 
Андрія.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87161  
 

Дата реєстрації авторського права  22.03.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Новікова Марина Миколаївна, Боровик Марина Вікторівна, Козирєва 
Олена Вадимівна, Ольховська Анжела 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 "Економіка знань як парадигма сталого соціально-
економічного розвитку економіки та суспільства"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Новікова М. М. Боровик М. В., Козирєва О.В., 
Ольховська А. Б. Економіка знань як парадигма сталого соціально-
економічного розвитку економіки та суспільства // Фінансово-кредитна 
діяльність : проблеми теорії та практики. Зб. наук. праць. - 2018. -       
Том 4, № 27. - С. 505-512. 

 

Анотація   

В статті розглянуто історичні передумови розвитку економіки знань та 
її впливу на формування концепції сталого розвитку економіки та 
суспільства як парадигми сучасного розвитку.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87162  
 

Дата реєстрації авторського права  22.03.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Новікова Марина Миколаївна, Новіков Дмитро Антонович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Стаття "Методичний підхід до оцінювання фінансового стану 
організації"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Новікова М. М., Новіков Д. А. Методичний підхід до 
оцінювання фінансового стану організації // Фінансово-кредитна 
діяльність : проблеми теорії та практики. Зб. наук. праць. - 2018. - Т. 1, 
№ 24. - С. 147-152. 

 
Анотація   

В статті запропоновано методичний підхід на основі узагальнення 
часткових фінансових показників для їх подальшого аналізу та 
визначення динаміки, а також обґрунтування тенденцій фінансового 
стану організації.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87163  
 

Дата реєстрації авторського права  22.03.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Забуранна Леся Валентинівна, Нідзельська Тетяна Леонідівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Національний університет біоресурсів і природокористування України 

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Монографія "Інноваційні напрями розвитку сільського 
підприємництва"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Монографія присвячена дослідженню теоретико-методичних та 
практичних питань розробки інноваційних напрямів розвитку 
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сільського підприємництва з метою розв'язання проблем продуктивної 
зайнятості населення і послабленню соціального напруження, 
насиченню ринку товарами та послугами, сприянню відновлення сіл та 
поліпшення якості життя сільського населення. В монографії 
досліджено методичні засади управління інноваційним розвитком 
стратегічного потенціалу сільськогосподарських підприємств. 
  

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87164  
 

Дата реєстрації авторського права  22.03.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Балановська Тетяна Іванівна, Гогуля Ольга Петрівна, Троян Аліна 
Василівна  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Національний університет біоресурсів і природокористування України 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, ілюстрація  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчальний посібник "Основи менеджменту, маркетингу та 
підприємництва"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Навчальний посібник охоплює широке коло питань менеджменту, 
маркетингу та особливостей здійснення підприємницької діяльності в 
Україні. Розкрито сутність основ прийняття управлінських рішень, 
функцій менеджменту; маркетингових досліджень та складових 
комплексу маркетингу; ознайомлення з правовою базою 
підприємництва, видами підприємств та об'єднань підприємств, 
організаційно-правовими формами господарювання, видами 
господарської діяльності та технологією створення власної справи.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87165  
 

Дата реєстрації авторського права  22.03.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Палійчук Ірина Степанівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчальний посібник "Український концерт для мідних духових 
інструментів другої половини ХХ століття: теорія та історія жанру"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Палійчук І. С. Український концерт для мідних 
духових інструментів другої половини ХХ століття: теорія та історія 
жанру : навч. посіб. для студ. вищих муз. навч. закл. / І. С. Палійчук. - 
Донецьк: ЛАНДОН-ХХІ, 2013. - 180 с. 
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Анотація   

У навчальному посібнику розглянуто питання теорії та історії жанру 
українського концерту для мідних духових інструментів, що вперше 
розкривається як цілісне й водночас багатоаспектне явище; 
простежено особливості формування, встановлено жанрові ознаки та 
визначено його основні тенденції розвитку в контексті загальної 
панорами еволюції концертного жанру за участю солюючих духових. 
Пропонований навчальний посібник сприяє поглибленню фахових 
знань студентів вищих навчальних закладів.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87166  
 

Дата реєстрації авторського права  22.03.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Палійчук Ірина Степанівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчально-методичний посібник "Практикум з курсу "Теорія 
музики"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Палійчук І. С. Практикум з курсу "Теорія музики" : 
навчально-методичний посібник для студентів першого курсу за 
напрямом підготовки 6.020204 "Музичне мистецтво" / І. С. Палійчук. - 
Івано-Франківськ, 2013. - 70 с. 

 

Анотація   

Структура навчально-методичного видання включає опис навчальної 
дисципліни, програму, методичні рекомендації до завдань із курсу, а 
також представлено їх різні форми - тести, ККр, вправи для гри на 
фортепіано, призначені для вироблення в студентів навиків 
узагальнення, закріплення і систематизації отриманих теоретичних 
знань із предмета, а також здійснення поточного та підсумкового 
контролю. Навчально-методичний посібник адресовано студентам 
першого курсу освітнього рівня "бакалавр" напряму підготовки 025 
"Музичне мистецтво".  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87167  
 

Дата реєстрації авторського права  22.03.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Палійчук Ірина Степанівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчально-методичний комплекс дисципліни "Історія 
західноєвропейської музики"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Палійчук І. С. Навчально-методичний комплекс 
дисципліни "Історія західноєвропейської музики" для студентів за 
напрямом підготовки 6.020204 "Музичне мистецтво" спеціалізації 
"Оркестрові інструменти" / І. С. Палійчук. - Івано-Франківськ, 2013. - 50 с. 

 

Анотація   

Історія західноєвропейської музики - один із елементів в об'ємному 
курсі загальної історії музичного мистецтва. Ця дисципліна 
репрезентує музично-історичні відомості про життєвий шлях і творчу 
діяльність композиторів, синтезує теоретичні проблеми, пов'язані з 
розкриттям музичної мови, мелодичної, гармонічної та структурної 
своєрідності творів різних жанрів і стильових напрямів.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87168  
 

Дата реєстрації авторського права  22.03.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Палійчук Ірина Степанівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний твір наукового характеру "Методичні рекомендації до 
практичних занять та самостійної роботи з музично-теоретичних 
дисциплін курсу "Гармонія"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Палійчук І. С. Методичні рекомендації до практичних 
занять та самостійної роботи з музично-теоретичних дисциплін курсу 
"Гармонія" для студентів освітнього рівня "бакалавр", напряму 
підготовки 025 "Музичне мистецтво". Івано-Франківськ : "Фоліант", 
2019. - 38 с. 

 

Анотація   

У пропонованій методичній розробці самостійна робота визначається 
як вид навчальної діяльності, спрямований на поступове виховання 
гармонічного слуху і відчуття логіки побудови гармонічної 
послідовності. Видання адресоване студентам освітнього рівня 
"бакалавр", напряму підготовки 025 "Музичне мистецтво".  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87169  
 

Дата реєстрації авторського права  22.03.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Палійчук Ірина Степанівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний твір наукового характеру "Методичні рекомендації до 
практичних занять та самостійної роботи з курсу "Історія світової музики"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Палійчук І. С. Методичні рекомендації до практичних 
занять та самостійної роботи з курсу "Історія світової музики" для 
студентів освітньо-кваліфікаційного рівня "бакалавр", напрямку 
підготовки 025 "Музичне мистецтво". Івано-Франківськ : "Фоліант", 
2018. - 78 с. 

 

Анотація   

Самостійна робота з курсу "Історія світової музики" спрямована на 
формування в студентів навиків роботи з навчальною та науковою 
літературою, нотним матеріалом, вміння в усній чи письмовій формі 
викладати свої думки стосовно відповідних тем курсу, аналізу 
конкретної композиції, вміння відтворювати фрагменти музичних 
творів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87170  
 

Дата реєстрації авторського права  22.03.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Палійчук Ірина Степанівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний твір наукового характеру "Методичні рекомендації до 
практичних занять та самостійної роботи з курсу "Музична критика"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Палійчук І. С. Методичні рекомендації до практичних 
занять та самостійної роботи з курсу "Музична критика" для студентів 
освітнього рівня "бакалавр", напряму підготовки 025 "Музичне 
мистецтво". Івано-Франківськ : "Фоліант", 2019. - 35 с. 

 
Анотація   

У пропонованих методичних рекомендаціях визначено мету і завдання 
дисципліни, її місце у навчальному процесі, а також здійснено опис 
предмета. Представлено програму курсу "Музична критика", 
визначено тематику та зміст семінарських занять, до кожних із них 
запропоновано відповідну літературу, а також сформовано завдання до 
змістових модулів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87171  
 

Дата реєстрації авторського права  22.03.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Палійчук Ірина Степанівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний твір наукового характеру "Методичні рекомендації до 
практичних занять та самостійної роботи з музично-теоретичних 
дисциплін курсу "Аналіз музичних творів"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Палійчук І. С. Методичні рекомендації до практичних 
занять та самостійної роботи з музично-теоретичних дисциплін курсу 
"Аналіз музичних творів" для студентів освітнього рівня "бакалавр", 
напряму підготовки 025 "Музичне мистецтво". Івано-Франківськ : 
"Фоліант", 2019. - 30 с. 

 
Анотація   

У пропонованих методичних рекомендаціях запропоновано основні 
види самостійної роботи студентів: опрацювання конспектів із 
дисципліни, аналіз цілого твору або його частини, підбір прикладів із 
певними властивостями у формі та опрацювання тем, запропонованих 
на самостійне вивчення. Видання адресоване студентам освітнього 
рівня "бакалавр", напряму підготовки 025 "Музичне мистецтво".  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87172  
 

Дата реєстрації авторського права  22.03.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Васильєва Валентина Антонівна, Ковалишин Олександр 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)  Літературний письмовий твір наукового характеру "Комерційне право 
Європейського Союзу (англ. мовою): методичні вказівки для 
забезпечення самостійної роботи магістрантів заочної форми навчання 
спеціальності 081 "Право" (спеціалізація "Приватне право")   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Твір розроблений на основі навчального плану підготовки магістрів 
спеціальності 081 "Право" ДВНЗ "ПНУ ім В. Стефаника" і 
призначений для самостійної роботи з навчальної дисципліни 
"Комерційне право Європейського Союзу (англ. мовою)", а також до 
здачі екзамену. 
  

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87173  
 

Дата реєстрації авторського права  22.03.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Васильєва Валентина Антонівна, Ковалишин Олександр 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)  Літературний письмовий твір наукового характеру "Комерційне право 
Європейського Союзу (англ. мовою): методичні вказівки для 
підготовки до семінарських занять магістрантів заочної форми 
навчання спеціальності 081 "Право" (спеціалізація "Приватне право")   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Твір розроблений на основі навчального плану підготовки магістрів 
спеціальності 081 "Право" ДВНЗ "ПНУ ім В. Стефаника" і 
призначений для підготовки до семінарських занять з дисципліни 
"Комерційне право Європейського Союзу (англ. мовою)", а також до 
здачі екзамену.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87174  
 

Дата реєстрації авторського права  22.03.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Васильєва Валентина Антонівна, Ковалишин Олександр 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)  Літературний письмовий твір наукового характеру "Комерційне право 
Європейського Союзу (англ. мовою): методичні вказівки для 
забезпечення самостійної роботи магістрантів денної форми навчання 
спеціальності 081 "Право" (спеціалізація "Приватне право")   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Твір розроблений на основі навчального плану підготовки магістрів 
спеціальності 081 Право ДВНЗ "ПНУ ім В. Стефаника" і призначений 
для забезпечення самостійної роботи з навчальної дисципліни 
"Комерційне право Європейського Союзу (англ. мовою)", а також до 
здачі екзамену.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87175  
 

Дата реєстрації авторського права  22.03.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Васильєва Валентина Антонівна, Ковалишин Олександр 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)  Літературний письмовий твір наукового характеру "Комерційне право 
Європейського Союзу (англ. мовою): методичні вказівки для 
підготовки до семінарських занять магістрантів денної форми 
навчання спеціальності "Право" (спеціалізація "Приватне право")   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Твір розроблений на основі навчального плану підготовки магістрів 
спеціальності 081 "Право" ДВНЗ "ПНУ ім В. Стефаника" і  
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призначений для підготовки до семінарських занять з дисципліни 
"Комерційне право Європейського Союзу (англ. мовою)", а також до 
здачі екзамену. 
  

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87176  
 

Дата реєстрації авторського права  22.03.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Влада Добруш (псевдонім)  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, твір ужиткового мистецтва, 
літературний письмовий твір прикладного характеру, складений твір  

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка авторських творів "МИСТЕЦТВО УКРАЇНИ - ДІТЯМ"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Твір об'єднує декоративно-прикладне мистецтво, казки, вірші, 
колисанки, байки, усмішки та інше.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87177  
 

Дата реєстрації авторського права  22.03.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Scorpivva (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 "New Chapter"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87178  
 

Дата реєстрації авторського права  22.03.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ира Молчанова (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)  Роман "Квантовые беглецы"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Роман - це космічна фантастика, любовний фентезі. Роман оповідає про 
те, що цивілізація знищена Третьою світовою війною. У світі вціліло 
тільки сховище Кселон, куди заздалегідь завозилися предмети 
мистецтва і досягнення науки. Людство отримує новий розвиток.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87179  
 

Дата реєстрації авторського права  22.03.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Андренко Олена Анатоліївна, Мордовцев Олександр Сергійович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Механізм формування облікової політики банків"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Андренко О. А., Мордовцев О. С. Механізм 
формування облікової політики банків / Комунальне господарство 
міст. Серія: Економічні науки. - 2017. - Випуск 138. - С. 57-62. 

 

Анотація   

Досліджено механізм формування облікової політики банку: визначено 
цілі, завдання, принципи, основні етапи, відображено організаційний, 
методологічний й конструктивний аспекти Положення про облікову 
політику. Наведено перелік основних статей облікової політики, які 
характеризують основні напрямки діяльності банків. Описано основні 
методи оцінки активів та зобов'язань, в тому числі в іноземній валюті.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87180  
 

Дата реєстрації авторського права  22.03.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Андренко Олена Анатоліївна, Мордовцев Олександр Сергійович, 
Мордовцев 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 "Прогнозирование инвестиционных рисков в условиях 
неопределённости"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Андренко Е. А., Мордовцев А. С., Мордовцев С. М. 
Прогнозирование инвестиционных рисков в условиях 
неопределённости / БІЗНЕСІНФОРМ. - 2017. - № 4. - С. 113-118. 
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Анотація   

Твір присвячено дослідженню актуальної проблеми оцінки і 
прогнозування ризиків інвестиційної діяльності підприємства в умовах 
невизначеності. На основі теорії нечітких множин, запропонована 
модель прогнозування очікуваного ризику з використанням функції 
приналежності Гаусса, яка має певні переваги перед багатокутними 
функціями належності.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87181  
 

Дата реєстрації авторського права  22.03.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мордовцев Олександр Сергійович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Применение нечетких множеств к оценке 
инвестиционных рисков предприятия"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Отримано модель, яка дозволяє аналізувати можливі сценарії 
інвестиційного процесу з точки зору ризику та приймати обґрунтовані 
управлінські рішення щодо доцільності впровадження та реалізації 
інвестиційного проекту.   
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87182  
 

Дата реєстрації авторського права  22.03.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Anisa Fesenko (псевдонім)  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка пісень "Чайки"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Представлена збірка пісень "Чайки", що включає 15 музичних творів з 
текстом автора Фесенко Анни.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87183  
 

Дата реєстрації авторського права  22.03.2019  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Anisa Fesenko (псевдонім)  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка пісень "ЧО"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Представлена збірка пісень "ЧО", включає 8 музичних творів з 
текстом автора Фесенко Анни.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87184  
 

Дата реєстрації авторського права  22.03.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Андренко Олена Анатоліївна, Мордовцев 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 "Методичний підхід до вибіркового дослідження в 
аудиті"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Андренко О. А., Мордовцев С. М. Методичний підхід 
до вибіркового дослідження в аудиті / БІЗНЕСІНФОРМ. - 2018. - № 4. - 
С. 116-122. 

 
Анотація   

Визначено мету, основні завдання, етапи формування атрибутивного 
вибіркового дослідження за допомогою статистичного методу, що 
дозволяє установити обсяг вибірки та верхню границю точності з 
урахуванням стратифікації вибірки.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87185  
 

Дата реєстрації авторського права  22.03.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Андренко Олена Анатоліївна, Мордовцев 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 "Інтегральна оцінка соціальної напруженості регіонів"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Андренко О. А., Мордовцев С. М. Інтегральна оцінка 
соціальної напруженості регіонів / Соціально-економічні проблеми і 
держава. - 2015. - Випуск 2 (13). - С. 161-168. 
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Анотація   

Оцінка соціальної напруженості як однієї з основних загроз соціальній 
безпеці регіону, її причин та наслідків, закономірностей розвитку і 
методів прогнозування на сьогодні є актуальним завданням 
міждисциплінарних досліджень.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87186  
 

Дата реєстрації авторського права  22.03.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Троценко Павло Дмитрович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір науково-технічного характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Книга "Технології історичних цивілізацій..."   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

В даному творі представлено розшифрування технологій старовинних 
цивілізацій. Дані розробки основані на патентах України на корисну 
модель № 117799, 117800, 116727, 126726, 126735 та авторських працях 
періоду 2014-2018 рр., які, безумовно, будуть використовуватися не 
тільки на приладах та апаратах для дослідження космосу, матерії - 
простору - часу, при освоєнні інопланетних багатств, але й в будь-яких 
механізованих технологічних процесах і будь-де.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87187  
 

Дата реєстрації авторського права  22.03.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ченаш Микола Леонідович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір "Бабай Вуйво"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Пропонується казка для дітей віком 7-10 років про пригоди маленького 
хлопчика Тимка, який знайомиться у гаражі з загадковим створінням, 
якого звуть Вуйво.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87188  
 

Дата реєстрації авторського права  22.03.2019  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Вольвач Ірина Юріївна, Фролова Наталія Євгеніївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Методичні рекомендації до виконання курсової роботи 
з дисципліни "Нормування праці персоналу підприємств" для 
студентів 4 курсу напряму підготовки 6.030505 "Управління 
персоналом та економіка праці"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87189  
 

Дата реєстрації авторського права  22.03.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Вольвач Ірина Юріївна, Фролова Наталія Євгеніївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Методичні рекомендації до виконання курсової роботи 
з дисципліни "Організація праці персоналу підприємства" для 
студентів 4 курсу напряму підготовки 6.030505 "Управління 
персоналом та економіка праці"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87190  
 

Дата реєстрації авторського права  22.03.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Тресеїна Наталія Олександрівна (Scarlett; 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 "Методика дистанционной диагностики кожи 
лица. Организация персонализированного косметического ухода" 
("Методика дистанционного ухода")  
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Інноваційна Методика дистанційної діагностики шкіри обличчя, на 
якій засновано здійснення та контроль персоналізованого 
косметологічного догляду.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87191  
 

Дата реєстрації авторського права  22.03.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шквірін Дмитро Леонідович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Короткий технічний опис і конструктивні особливості 
регуляторів тиску КИАРМ "після себе", "до себе"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87192  
 

Дата реєстрації авторського права  22.03.2019  
 

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)  Літературний письмовий твір наукового характеру "Організація 
самостійної роботи майбутніх викладачів практичного навчання 
ПТНЗ"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Організація самостійної роботи майбутніх викладачів 
практичного навчання ПТНЗ: Методичні рекомендації (для студентів 
спеціальності 015 "Професійна освіта") / [автор Богдан Іванович Вовк]. - 
Суми : Вінниченко М. Д., 2017, - с. 122. 

 

Анотація   

У методичних рекомендаціях подано найбільш ефективні форми 
організації самостійної роботи, запропоновано орієнтовні завдання 
(теми рефератів, доповідей, екскурсій та навчальних дискусій, 
проблемні й творчі питання), що можуть бути корисними для майбутніх 
викладачів практичного навчання ПТНЗ у процесі здобуття освіти 
(самостійно або під керівництвом викладача). Пропоновані 
рекомендації розроблено з метою допомогти викладачам та студентам у 
плануванні та організації самостійної роботи, у процесі підготовки 
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до занять, у самоорганізації та координації діяльності під час навчання 
та самоосвіти.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87193  
 

Дата реєстрації авторського права  22.03.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ковальчук Василь 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 "Розвиток педагогічної майстерності майстрів 
виробничого навчання ПТНЗ у післядипломній освіті (теоретико-
методичний аспект)"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Ковальчук В. І. Розвиток педагогічної майстерності 
майстрів виробничого навчання ПТНЗ у післядипломній освіті 
(теоретико-методичний аспект) : монографія / В. І. Ковальчук ; 
Класичний приватний університет. - Запоріжжя : ТОВ "ЛІПС" ЛТД, 
2014. - 396 с. - Бібліогр. : С. 364-395. 

 

Анотація   

У монографії обґрунтовано й висвітлено авторську концепцію 
розвитку педагогічної майстерності майстрів виробничого навчання 
ПТНЗ. Обгрунтовано та презентовано діагностичний інструментарій 
для визначення рівнів педагогічної майстерності виробничого 
навчання. Результати експериментальної роботи з перевірки дієвості 
авторських методичних розробок. Може бути корисним для науковців, 
педагогів вищої школи, докторантів та аспірантів, які працюють у 
сфері післядипломної освіти педагогічного персоналу професійно-
технічних навчальних закладів.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87194  
 

Дата реєстрації авторського права  22.03.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ковальчук Василь 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)  Посібник "Методика викладання у вищих навчальних закладах: 
практикум"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Ковальчук В. І. Методика викладання у вищих 
навчальних закладах: практикум / Василь Іванович Ковальчук. - К. : 
Міленімум, 2017. - 428 с. 
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Анотація   

У навчальному посібнику представлено досвід навчальної та 
методичної роботи викладачів вищого навчального закладу. Посібник 
спрямований на реалізацію інтерактивних методів навчання у вищій 
школі на засадах активації компетентнісно-орієнтованої парадигми 
організації освітнього процесу у вищій школі. Вимога індивідуалізації 
роботи студентів урахована у визначенні видів, змісту й об'єму 
самостійної роботи, різного ступеня складності завдань для 
індивідуального та самостійного опрацювання. Адресовано студентами 
вищих навчальних закладів, аспірантам, викладачам, керівникам, 
фахівцям, чия діяльність пов'язана з педагогічною діяльністю.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87195  
 

Дата реєстрації авторського права  22.03.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ігнатенко Ганна Володимирівна, Ігнатенко 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)  Посібник "Професійна педагогіка"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Ігнатенко Г. В. Професійна педагогіка : навчальний 
посібник /Г. В. Ігнатенко, О. В. Ігнатенко. - К. : Видавничий Дім 
"Слово", 2013. - 352 с. 

 
Анотація   

Посібник "Професійна педагогіка", спрямований на психолого-
педагогічну підготовку майбутніх майстрів виробничого навчання, 
інженерів-педагогів до фахової діяльності в умовах закладів 
професійно-технічної освіти.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87196  
 

Дата реєстрації авторського права  22.03.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Педько Олена Петрівна (Елена Алексеева)  
 
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 "Каравай хлеба"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Пісні-притчі - це повчальні пісні, які розкривають духовні чи моральні 
цінності, істини. До того ж вони написані в жартівливій формі.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87197  
 

Дата реєстрації авторського права  22.03.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Педько Олена Петрівна (Елена Алексеева)  
 
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 "Плачут иконы"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Пісні включають різні історії, які відбувались з людьми. В цілому - це 
цікаві пісні повчального характеру, кожна з яких змушує міркувати і 
прийняти відповідні висновки, а також можно сказати, що вони носять 
покаянний характер.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87198  
 

Дата реєстрації авторського права  25.03.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дарья Лаэгранд (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)  Опис з ілюстраціями "Т-игра "Книга Предназначений" ("Т-гра 
"Книга Призначень"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

"Т-игра "Книга Предназначений ("Т-гра "Книга Призначень") 
створена для того, щоб учасники зрозуміли, усвідомили своє 
призначення або перевірили, чи в правильному напрямку вони 
рухаються. Гра розглядає різні аспекти життя: професійне та приватне 
призначення, відносини, цінності, гроші та карму минулих втілень.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87199  
 

Дата реєстрації авторського права  25.03.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Чернецька Любов Володимирівна  
 

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 з текстом "Добровольці"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Твір призначено для широкого кола осіб. 
 
  

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87200  
 

Дата реєстрації авторського права  25.03.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сурженко Маргарита 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)  Синопсис сценарію "Лифт в прошлое"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Успішна психотерапевт Зельда лікує клієнтів за допомогою магічного 
ліфта, що відправляє їх до підсвідомого минулого. Єдиною помилкою в 
роботі є лікування власної доньки, яку ліфт довів до божевілля.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87201  
 

Дата реєстрації авторського права  25.03.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Некрасова Катерина Сергіївна, Семецький Ігор 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)  Оригінальний сценарій "Танцуй, Даяна, танцуй!"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87202  
 

Дата реєстрації авторського права  25.03.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Яворська Ганна Володимирівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 



Авторське право і суміжні права. Офіційний бюлетень № 52, 2019 

 

1281 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір практичного характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний твір "Концепція, ідея та правила гри в "Винні ігри 
"Wine Not"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

"Винні ігри "Wine Not" включаються три гри: "ВLACK PACK", 
"РУЛЕТКА АРОМАТІВ", "ВЕЛИКА ГРА".  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87203  
 

Дата реєстрації авторського права  25.03.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Музика Тетяна Вікторівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Програмний комплекс "Фахівець"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87204  
 

Дата реєстрації авторського права  25.03.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Anahata (псевдонім)  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом, збірник творів  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірник музичних творів з текстом "Soul Journey"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87205  
 

Дата реєстрації авторського права  25.03.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дмитрук Євген Валентинович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
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Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Фотографічний твір, збірник творів  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірник творів "Етнографічна колекція "КРОВЕЦЬ" Частина 2" 
("КРОВЕЦЬ")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Збірник творів "Етнографічна колекція "КРОВЕЦЬ" Частина 2" 
містить 29 307 якісних фоторепродукцій експонатів періоду з 2015 року 
по 2018 рік.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87206  
 

Дата реєстрації авторського права  25.03.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Пукица Богдан 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)  Сценарій фільму "Все заради мрії"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Сценарій фільму "Все заради мрії" - літературний твір українською 
мовою, створений для публічного показу.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87207  
 

Дата реєстрації авторського права  25.03.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шамотій Володимир Миколайович  
 

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 "Сімейне ігрове шоу "ФАЙНО ГРА"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Сімейне ігрове шоу "ФАЙНО ГРА" - телешоу (гра) у форматі сімейної 
вікторини, конкурсів з елементами квесту.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87208  
 

Дата реєстрації авторського права  25.03.2019  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Некрасова Катерина Сергіївна, Негреску Ігор Антонович  
 

Повне ім'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 художнього фільму "ПОВЕРХИ"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87209  
 

Дата реєстрації авторського права  25.03.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бовт Микола Миколайович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Малюнок "Водолаз"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Малюнок "Водолаз" - ілюстрація до тексту "GATEWAY TO THE SEA - 
44°54'52.6'' N 35°13'53.4''Е". Водолаз в глибоководному скафандрі. 
Всередині скафандра розташоване зображення прибережної скелі 
Золоті Ворота (Altin Qapi) у Чорному морі. В скелі аркової форми 
зображене небо, чайка, аквалангіст та велика акула.  
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87210  
 

Дата реєстрації авторського права  25.03.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Власенко Юрій Григорович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір без тексту  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Музичний твір без тексту "Змиє мати голову мою..."   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87211  
 

Дата реєстрації авторського права  25.03.2019  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Черепов Віталій 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 "Клич ПАРАДИГМ!!!" ("Клич!!!")  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Літературний письмовий твір "Клич ПАРАДИГМ!!!" ("Збірка 
слоганів") призначений для задоволення естетичних, аналітичних, 
побутових та інших потреб споживачів або виробників, використання в 
рекламі та різностороннього застосування в промисловості, економіці 
та інших різноманітних галузях життя та побуту для споживачів 
товарів і послуг.   
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87212  
 

Дата реєстрації авторського права  25.03.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Солопова Катерина Володимирівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір образотворчого мистецтва "Графічне зображення логотипу "Oil Bar"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Твір являє собою, виконане індивідуальним художнім прийомом, 
графічне емблематичне зображення, з включенням двох слів через 
дефіс латиницею, а також напису "Здоровье Краса EST 2018", над 
якими розташоване зображення стилізованих пляшок.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87213  
 

Дата реєстрації авторського права  25.03.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Халіна Вероніка Юріївна, Васильєва 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)  Стаття "Клієнтоорієнтованість як нова парадигма ведення бізнесу"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Прискорення змін у світі веде до переформатування свідомості та 
ментальних ознак всіх учасників бізнес-процесів, що в свою чергу стає 
причиною зміщення фокусів у кінцевих цілях діяльності підприємств. 
Науково-технічний розвиток привів до більш швидкого та якісного 
задоволення потреб споживачів, зробивши їх більш вимогливими та 
примхливими. Відтепер основною метою підприємств, які бажають 
залишатися на ринку тривалий час та отримувати стабільний 
прибуток, є задоволення не лише наявних, але й прихованих потреб 
споживача, про які, можливо, він ще сам не здогадується, але вони 
обов'язково виникнуть згодом.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87214  
 

Дата реєстрації авторського права  25.03.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Чупир Олена Миколаївна, Калініченко Людмила Леонідівна, 
Устіловська 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 "Priority approach as an effective tool for managing social 
development of personnel in the context of social management in 
enterprises"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87215  
 

Дата реєстрації авторського права  25.03.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Смачило Валентина Володимирівна, Халіна Вероніка Юріївна, 
Васильєва 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)  Стаття "Соціальна відповідальність бізнесу крізь призму комунікацій 
зі стейкхолдерами"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Досліджено зовнішню соціальну відповідальність підприємства, її 
диференціацію залежно від впливу тих або інших стейкхолдерів,  
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визначено шляхи добросовісних ділових практик та реалізації 
соціально відповідальної діяльності в зазначених сферах. Визначено, 
що найвпливовішими стейкхолдерами підприємств є постачальники. 
Відібрано інструментарій, який використовується на різних етапах 
ланцюгів постачань, що дає можливість оптимізувати та адаптувати 
систему поставок  до зовнішніх впливів та внутрішніх потреб.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87216  
 

Дата реєстрації авторського права  25.03.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Устіловська Анастасія Сергіївна, Щербаков Гліб Костянтинович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Стаття "Ґенеза поняття "управління персоналом" крізь призму 
наукових шкіл та підходів"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Розглянуто теоретичні основи управління персоналом. Проаналізовано 
та надано схематичне зображення еволюційних перетворень наукових 
шкіл та підходів управління персоналом, в якому авторами надано 
перспективну наукову школу управління персоналом.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87217  
 

Дата реєстрації авторського права  25.03.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Петренко Катерина Валеріївна, Скоробогатова Наталя Євгенівна  
 

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 "Економіка і організація виробництва"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Сприяє формуванню у студентів цілісної системи економічних знань, 
сучасного економічного мислення, надання їм знання стосовно методів 
економічного аналізу, без чого ускладнено прийняття та реалізація 
ефективних господарських та технічних рішень.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87218  
 

Дата реєстрації авторського права  25.03.2019  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лавренчук Володимир Миколайович (VO'Lavrenchuk)  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом, музичний твір без тексту, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка пісень "A Day In New York!""   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Музична збірка пісень, до якої ввійшли наступні пісні : "Born to the 
Soil", "Washington ( Bard of Ukraine)", "Lord, New York, In My 
Life*(from the Beatles)", "Beautiful Sydney", "Подорожня", "Дорога до 
весни", "Так, я люблю Україну". 
  

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87219  
 

Дата реєстрації авторського права  25.03.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Остапенко Ганна Сергіївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  "Українська мова та читання" підручник для 2 класу закладів 
загальної середньої освіти (у 2-х частинах)   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Підручник створено за типовою освітньою програмою початкової 
освіти авторського колективу під керівництвом Р. Б. Шияна. Для учнів 
2 класу закладів загальної середньої освіти, вчителів початкової 
школи, викладачів і студентів педагогічних вишів.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87220  
 

Дата реєстрації авторського права  25.03.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Волощенко Ольга Володимирівна, Козак Олександра Петрівна, 
Остапенко Ганна Сергіївна  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  "Я досліджую світ" підручник для 2 класу закладів загальної середньої 
освіти (у 2-х частинах)   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Підручник створено за типовою освітньою програмою початкової 
освіти авторського колективу під керівництвом Р. Б. Шияна. 
Матеріали підручника охоплюють мовно-літературну, математичну, 
природничу, технологічну, інформатичну, соціальну і 
здоров'язбережувальну, громадянську та історичну освітні галузі. Для 
учнів 2 класу закладів загальної середньої освіти, вчителів початкової 
школи, викладачів і студентів педагогічних вишів.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87221  
 

Дата реєстрації авторського права  25.03.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Корольова Ірина Іванівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчально-методичний посібник "Естетичне виховання студентської 
молоді у процесі культуротворчої діяльності"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Навчально-методичний посібник присвячено аналізу актуальних 
проблем організації естетичного виховання молоді і, зокрема, студентів 
вищих педагогічних навчальних закладів у процесі культуротворчої 
діяльності. Рекомендовано викладачам, кураторам академічних груп, 
студентам вищих педагогічних навчальних закладів, керівникам 
творчих колективів, організаторам студентських клубів, фахівцям у 
галузі теорії та методики естетичного виховання.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87222  
 

Дата реєстрації авторського права  25.03.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Грищенко Олена Федорівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Монографія "Прийняття маркетингових інноваційних рішень у 
системі випереджаючого інноваційного розвитку промислових 
підприємств"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Грищенко О. Ф. Прийняття маркетингових 
інноваційних рішень у системі випереджаючого інноваційного 
розвитку промислових підприємств : монографія / Грищенко О. Ф. - 
Суми : Триторія, 2018. - 178 с. 
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Анотація   

Досліджено проблеми управління промисловими підприємствами у 
системі випереджаючого інноваційного розвитку. Викладено авторські 
підходи до організації процесу розроблення, прийняття та реалізації 
маркетингових інноваційних рішень. Розглянуто теоретико-методичні 
та практичні підходи діагностики проблем господарювання 
промислових підприємств.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87223  
 

Дата реєстрації авторського права  25.03.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Віктор Вікторевський (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)  Літературний сценарій "Перелам"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Історія про дві заможні одеські сім'ї, що встали по різні боки барикад 
Майдану і пройшли нелегкий шлях до примирення, втрачаючи 
близьких, долаючи гіркоту особистих образ і непорозумінь, що виникли 
внаслідок збройного втручання імперських сил в життя вільної 
України.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87224  
 

Дата реєстрації авторського права  25.03.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Маслянко Андрій Михайлович, Маслянко Олександра Миколаївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Картина "Втеча разорбека, або Свин Я"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Картина "Втеча разорбека, або Свин Я" - ґрунтоване полотно на 
картоні. Масло. Розмір 13×18 см. Написана під впливом дитячих 
спогадів.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87225  
 

Дата реєстрації авторського права  25.03.2019  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Філінська Антоніна Миколаївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "ПланоХіроу" 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Програмний продукт "Аналітичний сервіс PlanoHero"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

"PlanoHero" - хмарний сервіс, який дає можливість візуалізувати 
плани реальних магазинів, з огляду на їх особливості (колони, кутові 
виступи і т. д.) і інших приміщень магазину (склад: площі, які здаються 
під оренду та інше), працювати з будь-яким обладнанням, включаючи 
холодильники, ящики, палети, гачки, дод. місця, проводити аналіз 
ефективності розміщення категорій, якості вибудуваного маршруту 
покупців. Також "PlanoHero" включає можливість формування 
автоматично оновлюваних звітів, інтерактивного порівняння 
планограм між собою, процесинг обміну і підтвердження планограм і 
вкладки всередині компанії.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87226  
 

Дата реєстрації авторського права  26.03.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шен Сінан  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Живи з UNICE!" (Hymn)"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87227  
 

Дата реєстрації авторського права  26.03.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Арапов Олег Віталійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Наукова стаття "Використання сил природи як елемента формування 
загальних уявлень дитини про збереження та зміцнення  здоров'я в 
період Київської Русі (Х-ХІІІ ст.)"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: О. В. Арапов. Використання сил природи як елемента 
формування загальних уявлень дитини про збереження та зміцнення  
здоров'я в період Київської Русі (Х-ХІІІ ст.) // Педагогіка вищої та 
середньої школи. - 2010. - Випуск 27. - С. 267-274. 

 
Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87228  
 

Дата реєстрації авторського права  26.03.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Трошкіна Катерина Євгенівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Наукова стаття "Методологічні засади наукового дослідження 
інституту громадянства в період Української революції"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Трошкіна К. Є. Методологічні засади наукового 
дослідження інституту громадянства в період Української революції // 
Юридичний науковий електронний журнал. - 2017. - № 3. - С. 16-19. 

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87229  
 

Дата реєстрації авторського права  26.03.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Трошкіна Катерина 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 "Нормативно-правові акти ЗУНР з питань 
громадянства"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Трошкіна Катерина Євгенівна. Нормативно-правові 
акти ЗУНР з питань громадянства // Наукові записки. Серія: Право. - 
2017. - Випуск 2. Спецвипуск. - С. 8-13. 

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87230  
 

Дата реєстрації авторського права  26.03.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Трошкіна Катерина Євгенівна  
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Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Наукова стаття "Поняття громадянства як правового інституту"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Трошкіна К. Є. Поняття громадянства як правового 
інституту // Право і суспільство. - 2017. - № 3.- С. 47-52. 

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87231  
 

Дата реєстрації авторського права  26.03.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Трошкіна Катерина Євгенівна, Гриценко Володимир Григорович, 
Соболь Євген Юрійович, Рябовол Лілія Тарасівна, Кондратенко 
Віталій Миколайович, Мілова Тетяна Миколаївна, Окопник Олена 
Миколаївна, Супрун Володимир Миколайович, Сокуренко Олена 
Анатоліївна, Поляруш Світлана Іванівна, Чернік Світлана Дмитрівна, 
Владимирова Валентина Іванівна  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Монографія "Інтеграція правової системи України в європейський 
простір: стан та шляхи розвитку"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87232  
 

Дата реєстрації авторського права  26.03.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Соболь Євген Юрійович, Пєтков Сергій Валерійович, Армаш Надія 
Олексіївна  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчальний посібник "Адміністративне право: актуальні питання та 
інноваційні ідеї"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87233  
 

Дата реєстрації авторського права  26.03.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Соболь Євген Юрійович, Пєтков Сергій Валерійович, Армаш Надія 
Олексіївна  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчальний посібник "Адміністративна діяльність органів публічної 
влади: сучасний стан та перспективи розвитку"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87234  
 

Дата реєстрації авторського права  26.03.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Соболь Євген Юрійович  
 

Повне ім'я або 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 "Взаємодія органів внутрішніх справ і 
кримінально-виконавчих установ при надзвичайних ситуаціях"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87235  
 

Дата реєстрації авторського права  26.03.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Соболь Євген Юрійович, Пєтков Сергій Валерійович, Армаш Надія 
Олексіївна  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчальний посібник "Адміністративна деліктологія: сучасна модель 
відповідальності посадових осіб органів публічної влади"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87236  
 

Дата реєстрації авторського права  26.03.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Воєвідко Людмила Миколаївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчальний посібник "Методика музичного виховання"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Воєвідко Л. М. Методика музичного виховання : 
Навчальний посібник / Людмила Воєвідко. - Кам'янець-Подільський : 
ФОП Сисин Я. І., 2019. - 220 с. 

 

Анотація   

Висвітлено теоретичні та практичні аспекти з навчальної дисципліни 
"Методика музичного виховання". На основі системного підходу 
розкрито зміст та завдання, викладено форми та методи, окреслено 
шляхи організації та критерії оцінювання знань, умінь, навичок та 
компетентностей здобувачів вищої освіти першого бакалаврського 
рівня із зазначеної навчальної дисципліни.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87237  
 

Дата реєстрації авторського права  26.03.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Попович Людмила Олексіївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Стаття "Характеристика механізму фінансування закладів вищої 
освіти"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Попович Л. О. Характеристика механізму 
фінансування закладів вищої освіти // Вісник Хмельницького 
національного університету. Економічні науки. - 2018. - № 1.- С. 142-147. 

 

Анотація   

У статті розглянуто взаємозв'язок понять "фінансовий механізм" та 
"механізм фінансування", визначено процес фінансування закладів 
вищої освіти, його переваги та недоліки, проаналізовано пропозиції 
науковців щодо зміни механізму фінансування, запропоновано власний 
механізм фінансування закладів вищої освіти в Україні.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87238  
 

Дата реєстрації авторського права  26.03.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Коваленко Юлія Михайлівна, Попович Людмила Олексіївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Стаття "Financing of higher education institutions: problems and 
directions of improvement in Ukraine"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Yuliya Kovalenko, Liudmyla Popovych. Financing of 
higher education institutions: problems and directions of improvement in 
Ukraine // Проблеми і перспективи економіки та управління. - 2018. -   
№ 1 (13). - С. 150-159. 

 

Анотація   

У статті охарактеризовано поточний стан розвитку вищої освіти і 
з'ясовано, що в Україні вона перебуває на стадії реформування та 
переважають структурні зміни на всіх рівнях системи. Окреслено 
основні проблеми, що характерні для вітчизняної системи освіти. 
Визначено позицію України в Індексі глобальної конкурентоспроможності. 
Запропоновано основні напрями вдосконалення механізму 
фінансування закладів вищої освіти в Україні.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87239  
 

Дата реєстрації авторського права  26.03.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Попович Людмила Олексіївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Стаття "Зарубіжний досвід функціонування механізму фінансування 
вищих навчальних закладів"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Попович Л. О. Зарубіжний досвід функціонування 
механізму фінансування вищих навчальних закладів // Вісник 
Волинського інституту економіки та менеджменту. - 2017. - № 19. -          
С. 243-252. 

 

Анотація   

У статті розглянуто зарубіжний досвіт механізму фінансування вищих 
навчальних закладів. Показано, що в Україні необхідно реформація 
вищої школи і створення нового механізму її фінансування. 
Проаналізовано основні світові тенденції фінансування вищої освіти. 
Розроблено можливі рекомендації по створенню покращеного або 
нового механізму фінансування з метою застосування його в Україні.    
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87240  
 

Дата реєстрації авторського права  26.03.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Попович Людмила Олексіївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Стаття "Аналіз сучасного стану фінансування закладів вищої освіти в 
Україні"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Попович Л. О. Аналіз сучасного стану фінансування 
закладів вищої освіти в Україні // Вісник Одеського національного 
університету. Серія: Економіка. - 2018. - Том 23. Випуск 2 (67). - С. 37-42. 

 

Анотація   

У статті проаналізовано динаміку кількості навчальних закладів у 
сфері вищої освіти, структуру видатків на вищу освіту за джерелами 
фінансування за період 2014-2016 рр. Виявлено, що недостатність 
державного фінансування змушує заклади вищої освіти шукати інші 
джерела залучення фінансових ресурсів.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87241  
 

Дата реєстрації авторського права  26.03.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Попович Людмила Олексіївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Стаття "Механізм фінансування закладів вищої освіти: загальні 
засади"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Попович Л. О. Механізм фінансування закладів вищої 
освіти: загальні засади // The scientific heritage. - 2018. - № 24. Р. 2. -             
Р. 13-17. 

 

Анотація   

У статті розглянуто питання механізму фінансування закладів вищої 
освіти, що здатен ефективно впливати на функціонування навчальних 
закладів. Особлива увага приділена існуючому механізму фінансування 
навчальних закладів та характеристиці його складових. Механізм 
фінансування дозволить виявити пропозиції щодо зміни принципів 
фінансування навчальних закладів та підходів до фінансування освіти. 
  

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87242  
 

Дата реєстрації авторського права  26.03.2019  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сіциліцин Юрій Олександрович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Мобільний додаток "Управление торговыми 
представителями"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Мобільний додаток "Управление торговыми представителями" 
призначений для автоматизації роботи торгівельного представника 
торгової компанії.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87243  
 

Дата реєстрації авторського права  26.03.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сіциліцин Юрій Олександрович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Мобільний додаток "Emobi"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Мобільний додаток "Emobi" призначений для автоматизації роботи 
торгівельного представника торгової компанії.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87244  
 

Дата реєстрації авторського права  26.03.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Круглик Владислав Сергійович, Прокоф'єв Євген Геннадійович, 
Сіциліцин Юрій Олександрович, Коровін Олександр Сергійович  

 

Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Система підтримки прийняття рішень для 
прогнозування фінансових показників університету"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

За допомогою системи прогнозування можна прогнозувати фінансові 
показники університету на майбутні періоди. Меню програми повинно  
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включати наступні пункти: Довідники (Експерти, Показники), 
Документи (Встановлення коефіцієнтів, Розрахунок коефіцієнтів), 
Обробки (Виконати прогнозування).   
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87245  
 

Дата реєстрації авторського права  26.03.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сіциліцин Юрій Олександрович, Чорна Альона Віталіївна, 
Кулєбяшкіна Анастасія 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 "Мобільний додаток "Виховна робота 
заступника директора загальноосвітнього навчального закладу"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Комп'ютерна програма "Виховна робота заступника директора 
загальноосвітнього навчального закладу" призначена для 
автоматизації та полегшення роботи заступника директора з виховної 
роботи загальноосвітнього навчального закладу.   
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87246  
 

Дата реєстрації авторського права  26.03.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Чорний Віталій Васильович, Чорна Людмила Степанівна, Чорна 
Альона Віталіївна  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Методичний комплекс "Трактори"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Комп'ютерна програма "Методичний комплекс "Трактори" 
призначена для надання доступу студентам до навчального матеріалу. 
Меню головного вікна мультимедійної програми має такі фукціональні 
кнопки керування програмою: Автор, Лекції, Про програму, Звіт, 
Практика, Відеоперегляд та Вихід. 
  

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87247  
 

Дата реєстрації авторського права  26.03.2019  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Хостинг і Я (псевдонім)  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, твір образотворчого мистецтва, 
фотографічний твір, складений твір  

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Складений твір "Дизайн сайту "Хостинг і Я" ("ХостіЯ")  
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87248  
 

Дата реєстрації авторського права  26.03.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Хостинг і Я (псевдонім)  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва, фотографічний твір, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Складений твір "Дизайн панелі управління сайту "Хостинг і Я" 
("ХостіЯ")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87249  
 

Дата реєстрації авторського права  26.03.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Войтович Володимир Степанович, Політов Євгеній Вікторович, 
Крисько Віктор Васильович   

 

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 повнометражний фільм "Світлоносність серцебиття"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Документальний повнометражний фільм  створений до 100-річчя 
Академії мистецтв України. Складається з трьох частин, перша 
частина: Предтеча українського авангарду (Михайло Бойчук), друга 
частина: Мистецька пляма Божественна (Сучасна Академія мистецтв  
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України, сьогодення), третя частина: Геній, священий путь (Розповідь 
про народного художника України - Стороженка Миколу 
Андрійовича).     
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87250  
 

Дата реєстрації авторського права  27.03.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Надоша Олег Володимирович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір практичного характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір практичного характеру "Соціальний 
проект "Я Президент, депутат, ..., держслужбовець"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87251  
 

Дата реєстрації авторського права  27.03.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Москаленко Антон Олегович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір образотворчого мистецтва "HVOYA RESIDENCE"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Твір образотворчого мистецтва "HVOYA RESIDENCE" містить 
зображення котеджу та двох хвойних дерев з обох боків, стовбури яких 
начебто є стінами котеджу, а дві гілки - поєднуються по центру, 
формуючи дах котеджу. Зображення виконане в стилі мінімалізму як 
піктограма, з використанням тонких прямих ліній. Слова та зображення 
виконані білим кольором й розміщені по центру темно-сірого квадрата.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87252  
 

Дата реєстрації авторського права  27.03.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лазько Ірина Володимирівна, Ільєнко Ігор Борисович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "Науково-проектний 
інститут хімічних технологій "Хімтехнологія" 
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Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір науково-технічного характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір науково-технічного характеру "Зміна № 1 
ТУ У 20.1-35774461-001:2014 Кислота азотна неконцентрована. Технічні 
умови"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Зміну до технічних умов розроблено у зв'язку з виникненням потреби у 
перегляді чинних технічних умов на підставі прийняття нормативно-
правових актів, національних стандартів та інших нормативних 
документів на заміну чинних, якими регламентовано вимоги до 
продукції, встановлені в ТУ У 20.1-25774461-001:2014. Розроблено з 
метою приведення у відповідність вимог регламентованих в технічних 
умовах на кислоту азотну неконцентровану з чинним законодавством 
України, узгодженості з чинними нормативними документами.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87253  
 

Дата реєстрації авторського права  27.03.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Власенко Наталя Анатоліївна, Власенко Анна Леонідівна, Савіна 
Галина Григорівна  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Стаття "Организация показа как маркетинговый инструмент в 
туристической индустрии"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87254  
 

Дата реєстрації авторського права  27.03.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Власенко Наталя Анатоліївна, Савіна Галина Григорівна, Шандова 
Наталя 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 "Екологізація сфери туризму - важлива складова сталого 
розвитку"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87255  
 

Дата реєстрації авторського права  27.03.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лепейко Тетяна Іванівна, Жилінська Оксана Іванівна, Мельник 
Ольга Григорівна, Павленко Олена Пантеліївна, Новікова Марина 
Миколаївна, Маркіна Ірина Анатоліївна, Алькема Віктор Григорович, 
Кузнецова Інна Олексіївна, Кабаков Юрій Борисович, Бай Сергій 
Іванович, Краснокутська Наталія 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)  Літературний письмовий твір наукового характеру "Стандарт вищої 
освіти України. Рівень вищої освіти Перший (бакалаврський) рівень. 
Ступінь вищої освіти Бакалавр. Галузь знань: 07 "Управління та 
адміністрування", спеціальність: 073 "Менеджмент"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

У творі наведено загальну характеристику першого (бакалаврського) 
рівня вищої освіти; обсяг кредитів ЄКТС, необхідних для здобуття 
відповідного ступеня вищої освіти.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87256  
 

Дата реєстрації авторського права  27.03.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Воскобійник Олена 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 науково-практичного характеру  

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір навчального характеру "Методичні 
рекомендації до практичних занять з корекції та розвитку мовлення 
"Дидактические игры"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87257  
 

Дата реєстрації авторського права  27.03.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Воскобійник Олена Валеріївна  
 

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, літературний 
письмовий твір науково-практичного характеру  

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір навчального характеру "Методичний 
посібник з корекції та розвитку мовлення "Логопедические занятия"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Посібник складається із завдань на формування правильного 
звуковимовлення; збагачення словникового запасу способами 
вживання, зміни, освіти, узгодження слів за відмінками, числами, часу 
тощо; розвиток зв'язної і граматичної побудови мови; подолання 
заїкання; обстеження стану мови в процесі навчально-ігрових занять 
розвиваючого і оздоровчого спрямування з елементами логоритміки.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87258  
 

Дата реєстрації авторського права  27.03.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сатушева Карина Валеріївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір наукового характеру "Звіт про науково-
дослідну роботу "Обліково-аналітичне забезпечення розвитку 
людських ресурсів організації"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87259  
 

Дата реєстрації авторського права  27.03.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бондаренко Валерій Михайлович, Ковінько Олена Миколаївна, 
Соколюк Катерина Юріївна  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Вінницький торговельно-економічний інститут Київського 
національного торговельно-економічного університету 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Монографія "МАРКЕТИНГ ІНВЕСТИЦІЙ РЕГІОНАЛЬНОГО 
РОЗВИТКУ"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У монографії досліджено особливості формування ресурсного 
потенціалу на мікро- та макрорівнях. Визначено взаємопов'язаність 
соціально-економічного розвитку країни із характером 
трансформаційних процесів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87260  
 

Дата реєстрації авторського права  27.03.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Владислав Рікі (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 фентезі "Всемирная история пробуждение Виришни"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Сповідь Вірішні про землю, звідкіля вона. Звідки прибули люди.               
Як вони змінились за довгі роки. Куди поділись землі, яких немає на 
даний час на карті.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87261  
 

Дата реєстрації авторського права  27.03.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лужинецький Анатолій Олександрович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір практичного характеру, ілюстрація  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір "Чотири нові літери. Новий порядок 
літер алфавіту"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Описані літери для створення нових слів, для участі у вираженні явищ, 
станів об'єктивної реальності. Літери стануть цікавими філологам, а із 
введенням нових слів із ними - широкому загалу користувачів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87262  
 

Дата реєстрації авторського права  27.03.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Фурман Юрій Миколайович, Брезденюк Олександра Юріївна  
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Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір практичного характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір "Методика визначення порогу 
анаеробного обміну (ПАНО)"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Твір розроблений шляхом модифікації тесту F. Conconi, що дає 
можливість визначити ПАНО непрямим методом, за допомогою 
встановлення втрати лінійного зростання частоти серцевих скорочень 
(ЧСС) при збільшенні інтенсивності роботи на велоергометрі.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87263  
 

Дата реєстрації авторського права  27.03.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Маяр Віктор Андрійович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Наукова стаття "Ілюзія і реальність"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87264  
 

Дата реєстрації авторського права  27.03.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Скорозвон Олег Валерійович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Музичний альбом "Ядовитый цветок"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Цей альбом створений з невигаданих історій, які відбулися у 
справжньому житті автора в короткий проміжок часу. А пісні у своєму 
значенні мають тільки особистісні і любовні мотиви.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87265  
 

Дата реєстрації авторського права  27.03.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Єфименко Тетяна Іванівна, Гасанов Сергій Станіславович, Богдан 
Іван Віталійович  

 

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)  Науково-практичний твір "Видатки державного бюджету на вищу 
освіту. Структурні зміни та проблеми формульного розподілу"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У роботі представлено алгоритм та економіко-математичну модель 
розрахунків обсягів бюджетного фінансування державних закладів 
вищої освіти (ЗВО). За результатами розрахунків на прикладі 2018-го 
року встановлено, що в середньому по 141 ЗВО найбільший вплив на 
обсяги розрахункового фінансування справляють структура 
контингенту студентів та рівень диверсифікації джерел фінансування. 
  

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87266  
 

Дата реєстрації авторського права  27.03.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лавренчук Володимир Миколайович, Лазуткін Дмитро Михайлович  
 

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 "Got To Be Free"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87267  
 

Дата реєстрації авторського права  27.03.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Єлін Сергій Миколайович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
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Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Метод "Гаряче холостіння" за допомогою 
пневматичної зброї (ГХПЗ), як альтернативний спосіб вогневої 
підготовки приватних охоронних структур, співробітників приватної 
охорони та спецпідрозділів"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Твір розроблений з метою швидкого навчання та набуття навичок 
володіння зброєю.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87268  
 

Дата реєстрації авторського права  27.03.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Коваленко Олексій Лелевич, Жерліцина Юлія Володимирівна, 
Акуленко Марія Миколаївна, Білера 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 "Сценарний план-ідея проведення 
фестивалю громадської участі "ГБФест"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

В творі розкривається суть фестивалю, його завдання та зміст, а також 
наводиться план заходів програмних фестивальних днів, 
розкривається загальне бачення успішного проведення масштабного 
громадського дійства.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87269  
 

Дата реєстрації авторського права  27.03.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Попов Юрій Васильович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Книга "Практика долголетия"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

На основі власних досліджень визначено причини та механізми 
старіння. Показано, що головною причиною старіння є руйнування 
головного мозку, зокрема еталонної матриці організму.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87270  
 

Дата реєстрації авторського права  27.03.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Коваль Надія Богданівна  
 
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 "Маруся Чурай"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

У сценарії повнометражного фільму легендарна українська співачка та 
поетеса проходить нелегкий шлях до творчої зрілості через ряд 
особистих та всенародних трагедій. Це історична і одночасно 
психологічна драма, де кожна подія - душевний біль або ж невимовне 
щастя головної героїні. Проживати разом з нею всі злети і падіння буде 
цікаво широкому колу глядачів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87271  
 

Дата реєстрації авторського права  27.03.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Давидова Юлія Володимирівна, Огородник Артем Олександрович, 
Лиманська Аліса Юріївна, Бутенко Людмила Петрівна, Тарнавська 
Анастасія Олександрівна  

 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Державна установа "Інститут педіатрії, акушерства і гінекології 
Національної академії медичних наук України" 

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Організаційна модель надання допомоги вагітним з 
захворюваннями серцево-судинної системи: акушерська кардіологія"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

В основі організаційної моделі є запобігання випадкам материнської 
захворюваності та смертності від екстрагенітальної патології, шляхом 
раннього виявлення вагітних з серцево-судинними захворюваннями та 
оптимізація комплексної акушерської та кардіальної допомоги 
вагітним з задокументованими захворюваннями серцево-судинної 
системи.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87272  
 

Дата реєстрації авторського права  28.03.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  MamaRika (псевдонім)  
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Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "FAYNO"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87273  
 

Дата реєстрації авторського права  28.03.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Іващенко Віктор Андрійович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Стаття "Секреты Большого Красного Пятна - вихря, на планете 
Юпитер"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

В журналі "Наше небо" у 2017 році була опублікована світлина бивного 
вихору на планеті Юпітер. А  також питання для всіх, хто зможе 
відповісти. Автору статті вдалося відповісти на всі запитання, 
розгадати всі секрети, які були глибоко сховані від людських очей.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87274  
 

Дата реєстрації авторського права  28.03.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Іващенко Віктор Андрійович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Стаття "Генераторы и индикаторы эфира"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

З'являється можливість виявити в експерименті наявність 
матеріального ефіру. Для цього в статті наводиться три конструкції 
генераторів та дві - індикаторів. Бажаючі виконати такі експерименти 
можуть на правах партнерства, скористатися статтею.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87275  
 

Дата реєстрації авторського права  28.03.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Антонов Олександр Олександрович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Книга "Explanation of the phenomenon of dark matter, dark energy and 
dark space"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У творі наведено опис зроблених автором відкриттів: 1. Доведений 
принцип фізичної реальності уявних чисел; 2. Феномен темної матерії і 
темної енергії пояснений існуванням прихованої Мультивселенної;          
3. Виявлений новий феномен - темного простору, який пояснений 
існуванням Гіпервсесвіту; 4. Доведена помилковість деяких положень 
спеціальної теорії відносності і запропонована її виправлена версія;          
5. Доведена помилковість існуючого трактування резонансу і 
запропонована коректна теорія цього явища.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87276  
 

Дата реєстрації авторського права  28.03.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Калашник Тетяна Іванівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір науково-практичного характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір науково-практичного характеру 
"Метафорическая трансформация в психосоматическом 
консультировании"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87277  
 

Дата реєстрації авторського права  28.03.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Калашник Тетяна Іванівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   
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Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Книга "Большие Маленькие Истории"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

До реєстрації пропонується Терапевтичні тексти Калашник. Книга - це 
зібрання фрагментів консультацій, де описана матриця ключових 
моментів з життів клієнтів.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87278  
 

Дата реєстрації авторського права  28.03.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Коробейнікова Тетяна Ігорівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Стаття "Організація самостійної роботи майбутніх перекладачів"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Коробейнікова Т. І. Організація самостійної роботи 
майбутніх перекладачів / Збірник наукових праць Уманського 
державного педагогічного університету імені Павла Тичини. - 2017. - 
Випуск 1. - С. 200-206. 

 

Анотація   

Стаття присвячена проблемі організації самостійної роботи з 
дисципліни "Практика письмового перекладу" для спеціальності 
Філологія (англійська). Запропоновано та визначено переваги 
використання освітньої платформи Moodle для підготовки майбутніх 
перекладів.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87279  
 

Дата реєстрації авторського права  28.03.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Коробейнікова Тетяна Ігорівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Стаття "Формування англомовної компетентності в діалогічному 
мовленні майбутніх перекладачів з використанням навчальної 
комп'ютерної програми "WISE"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Коробейнікова Т. І. Формування англомовної 
компетентності в діалогічному мовленні майбутніх перекладачів з  
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                                                            використанням навчальної комп'ютерної програми "WISE" / Наукові 
записки. Серія: Педагогічні науки. - 2018. - Випуск 161. - С. 111-116. 

 

Анотація   

Стаття присвячена формуванню англомовної компетентності в 
діалогічному мовленні майбутніх перекладачів із використанням 
інформаційно-комунікаційних технологій. Проаналізовано й описано 
структуру та зміст авторської навчальної комп'ютерної програми 
"WISE". Надано методичні рекомендації щодо використання 
запропонованої програми в перший рік навчання в закладі вищої 
освіти.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87280  
 

Дата реєстрації авторського права  28.03.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Коробейнікова Тетяна Ігорівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Стаття "Навчальна комп'ютерна програма "Switch on Your English" 
як інтерактивний засіб формування компетенції в діалогічному 
мовленні"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Коробейнікова Т. І. Навчальна комп'ютерна програма 
"Switch on Your English" як інтерактивний засіб формування 
компетенції в діалогічному мовленні / Психолого-Педагогічні проблеми 
сільської школи. - 2012. - Випуск 42. Ч. 2. - С. 103-108. 

 
Анотація   

Стаття присвячена авторській комп'ютерній програмі "Switch on Your 
English". Розглянуто структуру, зміст та особливості використання 
розробленої програми для навчання англійських діалогів на першому 
курсі мовних закладів вищої освіти.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87281  
 

Дата реєстрації авторського права  28.03.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Рідзель Крістіна 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)  Скульптура "При надії"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Скульптура у вигляді прозорої жіночої фігури, з дитиною в середині. 
Фігура заввишки 1 м 62 см, а разом з підставкою висота становить 1 м  
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97 см. Робота "При надії" ("Вагітна") виступає наче у двох іпостасях: 
це і академічна скульптура - адже автор створила цю роботу спочатку в 
глині та мала конкретну натуру для позування, а також твір виступає 
інсталяційним об'єктом - втілення роботи у прозорий матеріал вкладення 
у тіло жінки фігурки маленького дитя (матеріал - поліефірні смоли).  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87282  
 

Дата реєстрації авторського права  28.03.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Коробейнікова Тетяна Ігорівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Стаття "Мультимедійні вправи для навчання діалогічного мовлення 
на заняттях з англійської мови"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Коробейнікова Т. І. Мультимедійні вправи для 
навчання діалогічного мовлення на заняттях з англійської мови / 
Педагогічний процес: теорія і практика. - 2012. - Випуск 3. - С. 122-133. 

 

Анотація   

Стаття присвячена проблемі організації самостійної роботи в процесі 
формування у майбутніх учителів компетентності в діалогічному 
мовленні на заняттях з англійської мови. Подано сценарії та описано 
особливості комп'ютерних мультимедійних вправ для навчання 
англійського діалогічного мовлення.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87283  
 

Дата реєстрації авторського права  28.03.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Коробейнікова Тетяна Ігорівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Стаття "Комп'ютерна технологія формування у майбутніх 
перекладачів англомовної компетентності в діалогічному мовленні"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Коробейнікова Т. І. Комп'ютерна технологія 
формування у майбутніх перекладачів англомовної компетентності в 
діалогічному мовленні / Вісник Київського національного лінгвістичного 
університету. Серія: Педагогіка та психологія. - 2018. - Випуск 29. -            
С. 105-112. 

 

Анотація   

Стаття присвячена підготовці майбутніх перекладачів у закладах 
вищої освіти України, зокрема впровадженню комп'ютерних  
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технологій як першочергових і домінувальних для формування 
англомовної компетентності в діалогічному мовленні. Ґрунтуючись на 
критичному аналізі наукових джерел і власному практичному досвіді, 
автором визначено компетентність у діалогічному мовленні як одну із 
проблемних зон навчання англійської мови майбутніх перекладачів на 
першому курсі закладу вищої освіти, а використання електронних 
засобів навчання є невід'ємною частиною й актуальною вимогою 
сучасності.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87284  
 

Дата реєстрації авторського права  28.03.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Вербицька Вікторія Іванівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця Харківський національний автомобільно-дорожній університет 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір науково-практичного характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір науково-практичного характеру "Тезаврації як засіб фінансових 
інвестицій"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Проаналізовано теоретико-методологічний інструментарій інвестицій 
тезаврації, уточнено поняття тезавраційних інвестицій, досліджено 
суб'єкти та об'єкти тезавраційних інвестицій з одночасною оцінкою 
комплексу позитивних та негативних факторів привабливості 
здійснення інвестицій тезаврації.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87285  
 

Дата реєстрації авторського права  28.03.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шевченко Інна Юріївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Харківський національний автомобільно-дорожній університет 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір науково-практичного характеру "Методика оцінювання 
конкурентоспроможності автомобілебудівних підприємств"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

В творі передбачено: інтегральне оцінювання конкурентоспроможності 
автомобілебудівної продукції за ціновим параметром і неціновими 
параметрами; інтегральне оцінювання конкурентного потенціалу 
підприємств автомобілебудування за такими компонентами як 
виробничий, кадровий, управлінський, інноваційно-інвестиційний,  
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фінансовий, стратегічний і ринковий потенціали; ідентифікацію рівнів 
конкурентоспроможності підприємств автомобілебудування за 
значеннями інтегральних індексів; виявлення етапів життєвого циклу 
автовиробників - "започаткування", "зростання", "стабілізація", 
"успішне функціонування", "стагнація", "спад", "криза"; матричне 
діагностування розвитку автомобілебудівних підприємств.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87286  
 

Дата реєстрації авторського права  28.03.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Плугіна Тетяна Вікторівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Харківський національний автомобільно-дорожній університет 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір науково-практичного характеру "Інтенсифікація робочих 
процесів БДМ за рахунок сучасних систем управління"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Для інтенсифікації робочих процесів будівельно-дорожніх машин та 
обладнання, для вирішення задач адаптивної оптимізації робочих 
параметрів підсистем машини, для урахування зовнішніх збурень під 
час робочого циклу та невизначеності вхідної інформації.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87287  
 

Дата реєстрації авторського права  28.03.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Плугіна Тетяна Вікторівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Плугіна Тетяна Вікторівна, Харківський національний автомобільно-
дорожній університет 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір науково-практичного характеру "Проектування системи 
радіочастотної ідентифікації рухомих об'єктів"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Для підвищення ефективності логістичних операцій за рахунок 
скорочення часу на проведення ідентифікації об'єктів, зменшення 
вірогідності помилки, виключення впливу людського фактора та 
підвищення економічної вигоди від роботи технологічного процесу, 
пропонуються математичні моделі вибору елементної бази 
інтелектуальної системи радіочастотної ідентифікації.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87288  
 

Дата реєстрації авторського права  28.03.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ковалишин Олександр 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)  Наукова стаття "Види джерел корпоративного права європейського 
союзу"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

В статті аналізуються види джерел Європейського Союзу. Аналізується 
зміст окремих директив у сфері корпоративного права. Пропонується 
авторська класифікація джерел корпоративного права.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87289  
 

Дата реєстрації авторського права  28.03.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Васильєва Валентина 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)  Наукова стаття "Поняття та сутність корпоративної власності"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

В статті аналізуються поняття та сутність корпоративної власності. 
Викладається авторська думка, що корпоративна власність - це 
гібридна власність, об'єктом якої є корпоративні права і яка не має 
речової природи.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87290  
 

Дата реєстрації авторського права  28.03.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Баландіна Надія Францівна, Семенко Світлана Василівна, Лисенко 
Леся Іванівна, Свалова Марина Ігорівна, Шебеліст Сергій Вікторович, 
Зелік Оксана Андріївна  

 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка 

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
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Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Монографія "Текст у масових комунікаціях: множинність 
інтерпретацій"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Колективна монографія присвячена вивченню актуальної проблеми 
текстознавства - тексту в сучасних умовах масових комунікацій. 
Процеси генерування тексту, його сприйняття та функціонування в 
соціальному середовищі - такий широкий спектр наукових зацікавлень 
авторів, у якому кожен виокремив особливо значущі теоретичні, 
практичні та методичні аспекти. Для студентів, аспірантів, 
докторантів, викладачів та науковців, які цікавляться проблемами 
тексту в масових комунікаціях. 
  

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87291  
 

Дата реєстрації авторського права  28.03.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Баландіна Надія Францівна, Зима Олена Валентинівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  "Російська мова (7-й рік навчання, рівень стандарту)" підручник для 
11 класу закладів загальної середньої освіти   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Підручник повністю орієнтовано на практичне вдосконалення вмінь і 
навичок школярів спілкуватися за різних обставин: у побуті, науці, 
професійній діяльності. Навчання мови спрямовано на виховання 
успішних людей, які вміють грамотно говорити й уважно слухати, 
пояснювати й переконувати, зростати професійно й інтелектуально. 
Завдання спрямовані на формування ключових і предметних 
компетентностей.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87292  
 

Дата реєстрації авторського права  28.03.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Пришляк Микола Павлович, Кравцова Ольга 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)  "Астрономія (профільний рівень, за навчальною програмою 
авторського колективу під керівництвом Яцківа Я. С.)" підручник для 
11 класу закладів загальної середньої освіти   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Підручник передбачає систематизоване вивчення методів досліджень 
законів руху, фізичної природи, еволюції небесних тіл і Всесвіту в 
цілому. Він допоможе сформувати основи наукового світогляду, 
оволодіти методами пізнання та усвідомлення астрономічних явищ на 
рівні, потрібному для продовження природничої або технічної освіти й 
подальшого використання в професійній діяльності.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87293  
 

Дата реєстрації авторського права  28.03.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бар'яхтар Віктор Григорович, Довгий Станіслав Олексійович, 
Божинова Фаїна Яківна, Кірюхіна Олена Олександрівна  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  "Фізика (рівень стандарту, за навчальною програмою авторського 
колективу під керівництвом Локтєва В. М.)" підручник для 11 класу 
закладів загальної середньої освіти   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Посібник створено відповідно до нової навчальної програми з фізики 
(рівень стандарту) авторського колективу під керівництвом Локтєва В. 
М. Підручник містить обов'язкові теоретичні відомості, матеріали для 
мотивації навчальної діяльності, приклади розв'язування типових 
задач, тематичне узагальнення і систематизацію матеріалу, завдання 
для самоперевірки, лабораторні роботи з покроковим описом, а також 
інформацію про практичне застосування фізики. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87294  
 

Дата реєстрації авторського права  28.03.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лелека Віталій Миколайович, Бахтін Анатолій Михайлович, 
Винограденко Едуард Віталійович  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  "Захист Вітчизни (рівень стандарту, "Основи медичних знань")" 
підручник для 11 класу закладів загальної середньої освіти   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Підручник орієнтує старшокласників на засвоєння й уточнення 
системи знань та практичних навичок надання домедичної допомоги,  
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яких вони набули попереднього року. Окрім того, матеріал підручника 
сформує базові вміння й компетентності щодо збереження людського 
життя в умовах бойових дій та проведення рятувальних заходів у сфері 
цивільного захисту.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87295  
 

Дата реєстрації авторського права  28.03.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Рубля Тетяна Єгорівна, Мед Ірина Леонідівна, Щеглова Тетяна 
Леонідівна  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  "Мистецтво" підручник інтегрованого курсу для 2 класу закладів 
загальної середньої освіти   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Підручник укладено за Типовою освітньою програмою інтегрованого 
курсу "Мистецтво", розробленою під керівництвом О. Я. Савченко для 
2 класу закладів загальної середньої освіти. Вправи та завдання 
спрямовані на розвиток у дітей здатності до художньо-образного, 
емоційно-ціннісного сприйняття творів мистецтва, уміння виражати у 
власній творчості своє ставлення до навколишнього світу.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87296  
 

Дата реєстрації авторського права  28.03.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Малоштан Ігор Михайлович, Поліщук Сергій Володимирович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Національний університет біоресурсів і природокористування України 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "НАКОПИЧЕННЯ 137Сs ТРАВ'ЯНИСТИМИ 
РОСЛИНАМИ НА ТОРФ'ЯНО-БОЛОТНИХ ҐРУНТАХ ЗАХІДНОГО 
ПОЛІССЯ УКРАЇНИ"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Досліджено рівні накопичення 137Сs трав'янистими рослинами через 
31 рік після аварії на ЧАЕС на торф'яно-болотних ґрунтах угідь 
населеного пункту Старе Село Рокитнівського району Рівненської 
області. Представлено дані щільності забруднення територій та вертикального 
розподілу 137Сs у профілях ґрунтів. Установлено значення коефіцієнтів 
накопичення та переходу 137Cs з торф'яно-болотного ґрунту для домінуючих 
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видів трав'янистих рослин. Показано відмінності в накопиченні 137Cs 
трав'янистими рослинами залежно від фаз розвитку рослин та 
вегетаційного періоду. Отримано прогнозні оцінки рівнів забруднення 
молока 137Cs при використанні як корму лугового різнотрав'я 
території досліджених кормових угідь.  
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87297  
 

Дата реєстрації авторського права  28.03.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Малоштан Ігор Михайлович, Поліщук Сергій Володимирович, 
Кашпаров Валерій Олександрович  

 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Національний університет біоресурсів і природокористування України 

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, ілюстрація  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "ОЦІНКА РАДІОЛОГІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ 
КОНТРЗАХОДІВ НА ТОРФ'ЯНО-БОЛОТНИХ ҐРУНТАХ ПІВНІЧНО-
ЗАХІДНОГО ПОЛІССЯ УКРАЇНИ"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

В умовах дрібноділянкового польового досліду отримано нові 
експериментальні дані щодо радіологічної ефективності контрзаходів, 
які направлені на зниження біологічної доступності 137Cs для 
трав'янистої рослинності на торф'яно-болотних ґрунтах Полісся 
України. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87298  
 

Дата реєстрації авторського права  28.03.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мороз Микола Сергійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Національний університет біоресурсів і природокористування України 

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, складений твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Складений твір "ТЕХНІЧНА ЕНТОМОЛОГІЯ УКРАЇНСЬКО-
АНГЛІЙСЬКИЙ ТЛУМАЧНИЙ СЛОВНИК-ДОВІДНИК"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Українсько-англійський тлумачний словник-довідник містить близько 
500 термінів, що використовуються в технічній ентомології новій галузі 
прикладної ентомології, предметом якої є створення й відтворення 
культур корисних комах як штучних популяцій із заданими 
властивостями. Для студентів, фахівців науки і практики із захисту 
рослин, агробіологічного та екологічного профілю. 
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87299  
 

Дата реєстрації авторського права  28.03.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лібанова Елла Марленівна, Черенько Людмила Миколаївна, Шишкін 
Владислав Сергійович, Полякова Світлана Володимирівна, Заяць 
В'ячеслав Сергійович, Когатько Юрій Леонідович, Васильєв 
Олександр Анатолійович, Реут Анна Георгіївна  

 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Інститут демографії та соціальних досліджень імені М. В. Птухи 
Національної академії наук України 

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір наукового характеру "Методика комплексної оцінки бідності 
(Розділ ІІ Порядок розрахунку показників для оцінки бідності за 
різними критеріями)"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Дано визначення межі бідності за різними критеріями - відносним 
критерієм за витратами, абсолютним критерієм за витратами нижче 
фактичного прожиткового мінімуму, абсолютним критерієм за 
доходами нижче фактичного прожиткового мінімуму, абсолютним 
критерієм за доходами нижче законодавчо встановленого 
прожиткового мінімуму, критерієм ООН, відносним критерієм за 
шкалою еквівалентності ЄС, критерієм за ознаками депривації. Для 
кожного критерію розроблено систему показників, що включають 
рівень бідності, середній та сукупний дефіцит доходу (витрат) бідного 
населення, глибину бідності; наведено алгоритм їх розрахунку.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87300  
 

Дата реєстрації авторського права  28.03.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мельник Роман Андрійович, Тушницький Руслан Богданович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Національний університет "Львівська політехніка" 

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Система сегментації та компресії 
супутникових зображень хмарності" ("Хмарність-1")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Програма реалізує алгоритм побудови кумулятивної гістограми 
зображення, апроксимації її кусково-лінійною функцією, 
багаторівневого сегментування зображення, перекодування 
зображення згідно з отриманими рівнями сегментування та компресії 
сегментованого зображення із використанням відомих форматів 
цифрових зображень.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87301  
 

Дата реєстрації авторського права  28.03.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мельник Роман Андрійович, Каличак Юрій Ігорович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця Національний університет "Львівська політехніка" 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Визначення ознак руху та маси хмар" 
("Хмарність-2")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма реалізує алгоритм побудови кумулятивної і звичайної 
гістограм зображення, визначення інваріантних статистичних ознак 
зображень на основі фрагментів пікселів та їх інтенсивності та 
накладання на зображення сітки для змінних розмірів кроків сітки та 
фрагментів (або сегментів).  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87302  
 

Дата реєстрації авторського права  28.03.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Meleg (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 "Let's tolk (Original Mix)"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87303  
 

Дата реєстрації авторського права  28.03.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Meleg (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 "Господа"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87304  
 

Дата реєстрації авторського права  28.03.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Свистун Людмила Анатоліївна, Глушко Аліна Дмитрівна, Штепенко 
Катерина 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)  Стаття "Organizational Aspects of Development Projects Implementation 
at the Real Estate Market in Ukraine"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Стаття присвячена питанням вдосконалення системи організаційного 
забезпечення інвестиційно-будівельної діяльності на ринку нерухомості 
України.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87305  
 

Дата реєстрації авторського права  28.03.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Безкопильний Олександр Олександрович, Сущенко Людмила 
Петрівна, Сидоренко Олег Петрович  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "БСС: педагогічна діагностика рівнів 
сформованості готовності майбутніх учителів фізичної культури до 
здоров'язбережувальної діяльності в основній школі"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Комп'ютерна програма "БСС: педагогічна діагностика рівнів 
сформованості готовності майбутніх учителів фізичної культури до 
здоров'язбережувальної діяльності в основній школі" призначена для 
отримання інформації про стан професійної підготовки майбутніх 
учителів фізичної культури до здоров'язбережувальної діяльності в 
основній школі.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87306  
 

Дата реєстрації авторського права  28.03.2019  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Покровський Данило Олександрович  
 

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 "Ajiotaje"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Збірка фотографічних творів "Ajiotaje", що вміщує 2621 фотографію.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87307  
 

Дата реєстрації авторського права  28.03.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Білик Тетяна Олександрівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Стаття "Особливості формування доходів та видатків малих 
промислових підприємств"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Білик Т. О. Особливості формування доходів та 
видатків малих промислових підприємств / Формування ринкових 
відносин в Україні. - 2010. - № 1 (104). - С. 120-125. 

 
Анотація   

У роботі проведено дослідження динаміки зміни доходів та видатків 
вибіркової сукупності малих промислових підприємств Київської 
області, визначено тенденції зміни їх чистого прибутку.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87308  
 

Дата реєстрації авторського права  28.03.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Піскунова Олена Валеріївна, Білик Тетяна Олександрівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Стаття "Вплив податкової реформи в Україні на зміну рівня 
податкового навантаження малих підприємств"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Піскунова О. В., Білик Т. О. Вплив податкової реформи 
в Україні на зміну рівня податкового навантаження малих підприємств // 
Формування ринкової економіки. - 2012. - № 28. - С. 375-387. 
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Анотація   

Досліджено основні зміни податкового законодавства України відносно 
малих підприємств, викликані проведенням податкової реформи.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87309  
 

Дата реєстрації авторського права  28.03.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Волков Євген Леонідович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір "Навчальна програма з курсу 
"Методика розрахунку повздовжньої міцності корпусу судна"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Статистика загибелі морських суден свідчить, що однією з 
найпоширеніших причин цього є ушкодження корпусу судна і, як 
наслідок, втрата плавучості.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87310  
 

Дата реєстрації авторського права  29.03.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Воскресенська Олена Євгеніївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Ефективні методи стимулювання праці в індустрії 
гостинності"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87311  
 

Дата реєстрації авторського права  29.03.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Воскресенська Олена Євгеніївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
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Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Сучасні методи підвищення продуктивності праці 
персоналу на підприємстві"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87312  
 

Дата реєстрації авторського права  29.03.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Воскресенська Олена Євгеніївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Особливості управління мотивацією праці на 
туристичних підприємствах"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87313  
 

Дата реєстрації авторського права  29.03.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Воскресенська Олена Євгеніївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Визначення впливу мотиваційного фактору на 
оптимізацію системи управління персоналом"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87314  
 

Дата реєстрації авторського права  29.03.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Воскресенська Олена Євгеніївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
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Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Коучинг як сучасний метод мотивації праці 
працівників"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87315  
 

Дата реєстрації авторського права  29.03.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бєляєв Олександр Євгенович, Конакова Раїса Василівна, Ковтонюк 
Віктор Михайлович, Кудрик Ярослав Ярославович, Шинкаренко 
Володимир Вікторович, Дуб Максим Миколайович  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Інститут фізики напівпровідників ім. В. Є. Лашкарьова Національної 
академії наук України 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Програмне забезпечення для обробки даних 
вимірювань параметрів омічних контактів"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма виконує функції: розрахунок питомого контактного опору 
вибірки контактів, їх розміщення та супутні параметри; розрахунок 
статистичних параметрів вибірки, побудова гістограм, діаграм; 
фільтрація даних; аналіз градієнтів параметрів; кореляція та 
кореляційно-градієнтний аналіз.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87316  
 

Дата реєстрації авторського права  29.03.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мартин Андрій Геннадійович, Ярова Богдана Миколаївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Національний університет біоресурсів і природокористування України 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, ілюстрація  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Монографія "Економічна ефективність використання земель 
сільськогосподарського призначення державної власності в Україні"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У монографії обґрунтовано теоретико-методологічні засади і практичні 
рекомендації з підвищення економічної ефективності використання 
земель сільськогосподарського призначення державної власності в  
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Україні, запропоновано концептуальні засади створення моделі 
довірчого управління ними.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87317  
 

Дата реєстрації авторського права  29.03.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Євсюков Тарас Олексійович, Ковальчук Іван Платонович, Тихенко 
Руслан Вікторович, Опенько Іван Анатолійович, Шевченко Олександр 
Вікторович, Жук Олексій Павлович, Барвінський Андрій Валерійович, 
Ковальчук Тамара Іванівна  

 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Національний університет біоресурсів і природокористування України 

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, ілюстрація  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Концепція реєстру особливо цінних земель як 
інструмент забезпечення їх раціонального використання"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Формування та функціонування єдиного Державного реєстру особливо 
цінних земель гарантуватиме офіційність, достовірність, актуальність і 
повноту даних про ці землі, слугуватиме важливим засобом соціально-
економічного розвитку держави та сприятиме зростанню рівня 
конкурентоспроможності регіонів і вдосконаленню системи управління 
земельними ресурсами. Запропоновані підходи до розробки Державного 
реєстру особливо цінних земель можуть стати важливим кроком, який 
дозволить посилити контроль держави за використанням та охороною 
земель, що мають особливу цінність.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87318  
 

Дата реєстрації авторського права  29.03.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ковальчук Іван Платонович, Мартин Андрій Геннадійович, Тихенко 
Руслан Вікторович, Шевченко Олександр Вікторович, Опенько Іван 
Анатолійович, Жук Олексій Павлович, Ковальчук Андрій Іванович, 
Кошель Антон Олександрович, Богданець В'ячеслав Анатолійович, 
Тихенко Ольга Володимирівна  

 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Національний університет біоресурсів і природокористування України 

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, ілюстрація  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Теоретико-методологічне обґрунтування моделі 
цифрового атласу вартості земель України"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

У творі обґрунтовано концептуальні засади Атласу, картографовані 
показники, його тематичні структура та масштабний ряд карт.  
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Підготовлені географічні основи тематичних карт й укладені 
експериментальні варіанти карт вартості земель адміністративних 
районів та сільських (селищних) рад.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87319  
 

Дата реєстрації авторського права  29.03.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мороз Микола Сергійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Національний університет біоресурсів і природокористування України 

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчальне видання "Курс лекцій "Основи технічної  ентомології"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

"Основи технічної ентомології" репрезентують нову галузь прикладної 
ентомології, об'єктом якої є створення масових культур комах як 
штучних популяцій із заданими властивостями. В лекційному курсі 
описано новітні методи щодо теоретичних та практичних основ 
культивування комах, удосконалення рецептури штучних поживних 
середовищ, оптимізації структури штучних популяцій корисних 
членистоногих відповідно до мети їх розведення.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87320  
 

Дата реєстрації авторського права  29.03.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Нелін Євген Петрович, Долгова Оксана Євгенівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  "Математика (алгебра і початки аналізу та геометрія, рівень 
стандарту)" підручник для 11 класу закладів загальної середньої освіти   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Зміст підручника сприяє подальшому розвитку математичної культури 
учнів, комплексному оволодінню ними навчальним матеріалом, 
формуванню ключових і предметних компетентностей.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87321  
 

Дата реєстрації авторського права  29.03.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Паращич Валентина В'ячеславівна, Фефілова Галина Євгенівна, 
Коновалова Марина Валентинівна  
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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)  "Зарубіжна література (рівень стандарту)" підручник для 11 класу 
закладів загальної середньої освіти   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Пропонований підручник цілком відповідає чинній програмі і 
вирізняється практичною спрямованістю. Виклад матеріалу цікавий і 
доступний.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87322  
 

Дата реєстрації авторського права  29.03.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Задорожний Костянтин Миколайович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  "Біологія і екологія (рівень стандарту)" підручник для 11 класу 
закладів загальної середньої освіти   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Пропонований підручник відповідає чинній програмі з біології для 11-
го класу (рівень стандарту).  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87323  
 

Дата реєстрації авторського права  29.03.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Глазова Олександра Павлівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  "Українська мова (рівень стандарту)" підручник для 11 класу 
загальноосвітніх навчальних закладів   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Підручник забезпечує формування не лише предметних, а й ключових 
компетентностей, визначених Законом України "Про освіту",  
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концепцією "Нова українська школа" та чинною програмою. 
Навчальний зміст і методичний апарат підручника забезпечують 
реалізацію цілісного компонента й направлені на формування почуття 
патріотизму, національної самосвідомості, толерантності, виховання 
любові до рідної землі, мови.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87324  
 

Дата реєстрації авторського права  29.03.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Григорович Олексій Владиславович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  "Хімія (рівень стандарту)" підручник для 11 класу закладів загальної 
середньої освіти   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Підручник містить увесь теоретичний матеріал, передбачений чинною 
програмою з хімії для 11 класу, розробки лабораторних дослідів і  
практичних експериментів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87325  
 

Дата реєстрації авторського права  29.03.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гісем Олександр Володимирович, Мартинюк Олександр 
Олександрович  

 

Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  "Історія України (рівень стандарту)" підручник для 11 класу закладів 
загальної середньої освіти   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Підручник розкриває ключові питання історії України від 1945 р. до 
сьогодення. З урахуванням сучасного рівня історичної науки в підручнику 
на тлі світової історії показано розвиток України та її роль у світі.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87326  
 

Дата реєстрації авторського права  29.03.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гісем Олександр Володимирович, Мартинюк Олександр 
Олександрович  
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Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  "Історія України (профільний рівень)" підручник для 11 класу 
закладів загальної середньої освіти   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Матеріал підручника охоплює події, що відбувалися на українських 
землях від 1945 р. до нашого часу. Основу методичного апарату 
підручника становлять компетентнісний і діяльнісний підходи у 
вивченні предмета.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87327  
 

Дата реєстрації авторського права  29.03.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Демченко Ганна Володимирівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Стаття "Розробка концептуальної моделі розвитку організаційного 
забезпечення активізації інноваційної діяльності промислового 
підприємства"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Г. В. Демченко. Розробка концептуальної моделі 
розвитку організаційного забезпечення активізації інноваційної 
діяльності промислового підприємства // Вісник Кременчуцького 
національного університету імені Михайла Остроградського. - 2017. - 
Випуск 4/2017 (105). - С. 103-109. 

 

Анотація   

Обґрунтовано концептуальну модель розвитку організаційного 
забезпечення активізації інноваційної діяльності промислового 
підприємства, яка відображає його взаємозв'язок з рівнем інноваційної 
активності підприємства, полегшує пошук проблемних місць в 
управлінні інноваційною діяльністю підприємства.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87328  
 

Дата реєстрації авторського права  29.03.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бочарова Наталія Олександрівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
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Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Методичні рекомендації до виконання курсової роботи 
з дисципліни "Економіка праці та соціально-трудові відносини" для 
здобувачів ступеня вищої освіти "Бакалавр" зі спеціальності 073 
"Менеджмент"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Методичні рекомендації з концептуального огляду теоретичних 
аспектів та практичних методик і підходів оцінки основних тенденцій 
відтворення персоналу підприємств як підґрунтя для перспективних 
розробок щодо вдосконалення механізму управління персоналом 
підприємства. Рекомендації є допоміжним засобом для самостійної 
наукової роботи студентів.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87329  
 

Дата реєстрації авторського права  29.03.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Тагліна Ольга Валентинівна, Іванова Галина Жанівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  "Я досліджую світ" підручник для 2 класу закладів загальної середньої 
освіти (у 2-х частинах)   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Підручник укладено за "Типовою освітньою програмою початкової 
освіти. 1-2 класи", розробленою творчою групою на чолі з Р. Б. Шияном. 
Підручник побудований за принципом педагогіки партнерства - 
працювати за ним дитина починає разом із дорослими (учителем, 
батьками) та однолітками.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87330  
 

Дата реєстрації авторського права  29.03.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Іваниця Галина Афанасіївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  "Українська мова та читання" підручник для 2 класу закладів 
загальної середньої освіти (у 2-х частинах)   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   

У підручнику використано сучасні методи навчання, спрямовані на 
застосування учнями життєвого досвіду, проведення дослідницької та 
пошукової діяльності, розвиток навичок критичного мислення та 
вирішення проблемних питань.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87331  
 

Дата реєстрації авторського права  29.03.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Тимченко Лариса Іванівна, Цепова Ірина Вікторівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  "Українська мова та читання" підручник для 2 класу закладів 
загальної середньої освіти (у 2-х частинах)   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Підручник укладено за "Типовою освітньою програмою  
початкової освіти. 1-2 класи", розробленою творчою групою на чолі з  
О. Я. Савченко. Побудований з метою реалізації Концепції Нової 
української школи.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87332  
 

Дата реєстрації авторського права  29.03.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Коваленко Ольга Миколаївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  "Українська мова та читання" підручник для 2 класу з навчанням 
російською мовою закладів загальної середньої освіти (у 2-х частинах, з 
аудіосупроводом)   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Підручник створений відповідно до чинного Державного стандарту 
початкової школи, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 
України від 21.02.2018 р. № 87. Побудований з метою реалізації 
Концепції Нової української школи.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87333  
 

Дата реєстрації авторського права  29.03.2019  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бондаренко Олена Олександрівна, Ластовецький Василь Васильович, 
Пилипчук Олександр Павлович, Шестопалов Євген Анатолійович  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  "Інформатика" підручник для 6 класу закладів загальної середньої 
освіти   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Зміст підручника відповідає новій навчальній програмі з інформатики 
для 6 класу загальноосвітніх навчальних закладів. Підручник 
складається з трьох розділів і містить теоретичні відомості, питання 
для самоперевірки, вправи, практичні роботи з покроковим описом 
виконання, приклади практичного застосування отриманих знань.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87334  
 

Дата реєстрації авторського права  29.03.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ураєва Ірина Григорівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  "Французька мова" підручник для 2 класу закладів загальної 
середньої освіти (з аудіосупроводом)   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Підручник відповідає типовим освітнім програмам, затвердженим 
Міністерством освіти і науки України, і призначений для вивчення 
французької мови в 2 класі закладів загальної середньої освіти.                 
У ньому втілені найкращі новітні тенденції викладання іноземних мов.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87335  
 

Дата реєстрації авторського права  29.03.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сотникова Світлана Іванівна, Гоголєва Ганна Володимирівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  "Німецька мова" підручник для 2 класу закладів загальної середньої 
освіти (з аудіосупроводом)   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Підручник відповідає типовим освітнім програмам, затвердженим 
Міністерством освіти і науки України, і призначений для вивчення 
німецької мови в 2 класі закладів загальної середньої освіти. 
Досліджені авторки втілили в ньому найкращі новітні тенденції 
викладання іноземних мов, адаптовані під реалії сучасної української 
школи.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87336  
 

Дата реєстрації авторського права  29.03.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Большакова Інна Олексіївна, Пристінська Марина Сергіївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  "Я досліджую світ" підручник для 2 класу закладів загальної середньої 
освіти (у 2-х частинах)   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Підручник створений за Типовою освітньою програмою, розробленою 
під керівництвом Р. Б. Шияна. Підручник містить систему 
різнорівневих міжпредметних завдань, які дозволять досягти 
очікуваних результатів навчання відповідних освітніх галузей.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87337  
 

Дата реєстрації авторського права  29.03.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Большакова Інна Олексіївна, Пристінська Марина Сергіївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  "Українська мова та читання" підручник для 2 класу закладів 
загальної середньої освіти (у 2-х частинах)   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Підручник створений за Типовою освітньою програмою, розробленою 
під керівництвом Р. Б. Шияна. Підручник містить різні типи текстів; 
ілюстрований матеріал, спрямований на формування читацької 
мотивації; систему завдань, розроблену для розвитку критичного та 
креативного мислення; вправи, створені для формування емоційного 
інтелекту.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87338  
 

Дата реєстрації авторського права  29.03.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Корнієнко Марина Михайлівна, Крамаровська Світлана Миколаївна, 
Зарецька Ірина Тимофіївна  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  "Інформатика" підручник для 6 класу закладів загальної середньої освіти   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Зміст підручника відповідає новій навчальній програмі з інформатики 
для 6 класу загальноосвітніх навчальних закладів. Підручник 
складається з трьох розділів і містить теоретичні відомості, запитання 
для самоконтролю, тренувальні вправи, практичні завдання з 
покроковим описом виконання, творчі і дослідницько-пошукові 
завдання, логічні задачі.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87339  
 

Дата реєстрації авторського права  29.03.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гісем Олександр Володимирович, Гісем Ольга Олександрівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  "Всесвітня історія. Історія України (інтегрований курс)" підручник 
для 6 класу закладів загальної середньої освіти   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Підручник розрахований на учнів із різними здібностями й покликаний 
забезпечити їх успішне навчання. У підручнику використано 
розворотний принцип (усі параграфи розміщено в одному-двох 
розворотах; учні звикають до сталої конфігурації параграфів, що 
полегшує сприйняття матеріалу).  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87340  
 

Дата реєстрації авторського права  29.03.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Середа Роман Іванович, Машков Павло Віталійович, Лук'яненко 
Сергій Іванович  
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Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Державне підприємство "Поліграфічний комбінат "Україна" по 
виготовленню цінних паперів" 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Графічне зображення "Службове посвідчення посадових осіб та 
працівників органів виконавчої влади" (2 варіанти)"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87341  
 

Дата реєстрації авторського права  29.03.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Середа Роман Іванович, Машков Павло Віталійович, Лук'яненко 
Сергій Іванович  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Державне підприємство "Поліграфічний комбінат "Україна" по 
виготовленню цінних паперів" 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Дизайн "Службове посвідчення посадових осіб та працівників органів 
виконавчої влади" (2 варіанти)"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Розроблено для нанесення на службове посвідчення посадових осіб та 
працівників органів виконавчої влади.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87342  
 

Дата реєстрації авторського права  29.03.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гармаш Олена Леонідівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Монографія "Лінгвосинергетичний аспект розвитку словникового 
фонду англійської мови"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Лінгвосинергетичний аспект розвитку словникового 
фонду англійської мови: Монографія. - Запоріжжя: Запорізький 
національний університет, 2011. - 324 с. 
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Анотація   

Монографія присвячена дослідженню сучасної репрезенетації 
словникового фонду англійської мови та особливостей його 
самоорганізації в контексті  процесів глобалізації. В роботі 
започатковується новий напрям у лінгвістиці - "синергетична 
неологія", розглядаються як окремі шляхи збагачення мови новими 
одиницями, так і загальна динаміка системи, поняття її 
структурованості, функціональності, здатності до самоорганізації.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87343  
 

Дата реєстрації авторського права  29.03.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Баранцова Ірина Олександрівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Книга "Сказки для Богданчика"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

В книзі казки про чарівних птахів, фей, ельфів та гномів напередодні 
шоколадно-мандаринового свята.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87344  
 

Дата реєстрації авторського права  29.03.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Денисенко Олексій Олександрович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  База даних "Система для організації транспортної логістики"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Система дозволяє організувати транспортну логістику на виробництві. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87345  
 

Дата реєстрації авторського права  29.03.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Денисенко Олексій Олександрович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
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Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  База даних "Система для організації спортивних змагань"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Система являє собою програму для організації спортивних змагань.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87346  
 

Дата реєстрації авторського права  29.03.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Денисенко Олексій Олександрович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Neural network for binary classification"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма створена для тренування нейронної мережі, яка вирішує 
задачу двійкової класифікації.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87347  
 

Дата реєстрації авторського права  29.03.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Денисенко Олексій Олександрович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Data preparation for neural network"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма створена для підготовки даних, які будуть 
використовуватися для тренування нейронної мережі.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87348  
 

Дата реєстрації авторського права  29.03.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Денисенко Олексій Олександрович  
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Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Neural network for numbers classification"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма створена для тренування нейронної мережі, яка буде 
класифікувати рукописні числа.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87349  
 

Дата реєстрації авторського права  29.03.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Морзе Наталія Вікторівна, Барна Ольга Василівна, Вембер Вікторія 
Павлівна  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Підручник "Інформатика" підручник для 6 класу закладів загальної 
середньої освіти   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Підручник "Інформатика" підручник для 6 класу створено відповідно 
до чинної навчальної програми. Підручник складається з трьох 
розділів, кожний з яких розбито на параграфи, у яких викладено 
теоретичний матеріал, та практичні завдання, передбачені програмою. 
  

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87350  
 

Дата реєстрації авторського права  29.03.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Засєкіна Тетяна Миколаївна, Засєкін Дмитро Олександрович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Підручник "Фізика (профільний рівень, за навчальною програмою 
авторського колективу під керівництвом Локтєва В. М.)" підручник 
для 11 класу закладів загальної середньої освіти   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Підручник має стати для учня провідним засобом формування 
ключових і предметних компетентностей; помічником у прийнятті 
нестандартних рішень в життєвих ситуаціях.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87351  
 

Дата реєстрації авторського права  29.03.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Засєкіна Тетяна Миколаївна, Засєкін Дмитро Олександрович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Підручник "Фізика і астрономія (рівень стандарту, за навчальною 
програмою авторського колективу під керівництвом Ляшенка О. І.)" 
підручник для 11 класу закладів загальної середньої освіти   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Цей підручник відповідає чинній програмі авторського колективу під 
керівництвом О. І. Ляшенка та спрямований на реалізацію основної 
мети навчання фізики і астрономії - розвитку особистості, становлення 
її наукового світогляду й відповідного стилю мислення, формування 
предметної, науково-природничої (як галузевої) та ключових 
компетентностей учнів засобами фізики і астрономії як навчальних 
предметів.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87352  
 

Дата реєстрації авторського права  29.03.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Засєкіна Тетяна Миколаївна, Засєкін Дмитро Олександрович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Підручник "Фізика і астрономія (профільний рівень, за навчальною 
програмою авторського колективу під керівництвом Ляшенка О. І.)" 
підручник для 11 класу закладів загальної середньої освіти   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Цей підручник відповідає чинній програмі авторського колективу під 
керівництвом О. І. Ляшенка й має стати для учнів провідним засобом 
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формування ключових і предметних компетентностей; помічником у 
прийнятті нестандартних рішень в життєвих ситуаціях.   
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87353  
 

Дата реєстрації авторського права  29.03.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Коваленко Ігор Михайлович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, створений для кіно  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Стислий синопсис повнометражного художнього фільму "Афера по-
українськи"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Коли село знаходиться на межі зникнення його мешканці готові 
влаштувати найграндіознішу аферу в історії України, щоб врятувати 
його.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87354  
 

Дата реєстрації авторського права  29.03.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Стародумова Аліна Вячеславівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Обними меня"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87355  
 

Дата реєстрації авторського права  29.03.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  МАТА КОСОВСКИ (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)  Роман "Эйс"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87356  
 

Дата реєстрації авторського права  29.03.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Тараненко Юрій Карлович, Кабанова Марина Романівна, Черняк 
Наталія Олександрівна  

 

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 "Компьютерная лингвистика"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Компьютерная лингвистика: учебное пособие /               
Ю. К. Тараненко, М. Р. Кабанова, Н. А. Черняк. - Днипро: Университет 
имени Альфреда Нобеля, 2016. - 112 с. 

 

Анотація   

У навчальному посібнику вперше розглянуто методи автоматичного, 
синтаксичного та латентно-семантичного аналізу (ЛСА) текстів.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87357  
 

Дата реєстрації авторського права  29.03.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кожушко Світлана Павлівна, Кабанова Марина Романівна, Сторожук 
Світлана Дмитрівна  

 

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)  Навчально-методичний посібник "Олімпіада як ключова ланка у 
системі навчання англійської мови"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Олімпіада як ключова ланка у системі навчання 
англійської мови: навчально-методичний посібник / С. П. Кожушко,  
М. Р. Кабанова, С. Д. Сторожук; за заг. ред. Н. П. Волкової. - Дніпро: 
Університет імені Альфреда Нобеля, 2017. - 40 с. 

 

Анотація   

Навчально-методичний посібник "Олімпіада як ключова ланка у 
системі навчання англійської мови" призначено для вчителів середніх 
шкіл, викладачів вишів, школярів та студентів, а також для всіх 
бажаючих підвищити рівень володіння англійською мовою.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87358  
 

Дата реєстрації авторського права  29.03.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кабанова Марина Романівна, Плеханова Тетяна Миколаївна, 
Бредбиер Пол Вільям  

 

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 "Health Care System (Здравоохранение в 
Украине и за рубежом. Английский язык (углубленное изучение)"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Health Care System = Здравоохранение в Украине и за 
рубежом. Английский язык (углубленное изучение): учебное пособие / 
М. Р. Кабанов, Т. Н. Плеханова, П. В. Бредбиер; под общ. ред. О.  Б. Тарно-
польського. - Днипро: Университет имени Альфреда Нобеля, 2017. - 56 с. 

 

Анотація   

Навчальний посібник складається з 8 розділів, 3 додатків, ключів до 
вправ та списку використаної літератури.  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Матвєєв Станіслав Олегович, Гревцев Олександр Миколайович  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Музичний твір з текстом "Танцуй"  
 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Номер реєстрації договору  4131  
 
Дата реєстрації договору                                08.01.2019 

 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 

Повне ім'я фізичної(их) або повне  

офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Гревцев Олександр Миколайович, Матвєєв Станіслав Олегович - 
Гарькава Ірина Миколаївна  

  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Матвєєв Станіслав Олегович, Гревцев Олександр Миколайович  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Музичний твір з текстом "Каву пей здесь"  
 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Номер реєстрації договору  4132  
 
Дата реєстрації договору                                08.01.2019 

 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 

Повне ім'я фізичної(их) або повне  

офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Гревцев Олександр Миколайович, Матвєєв Станіслав Олегович - 
Гарькава Ірина Миколаївна  

  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Пономаренко Сергій Сергійович  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір образотворчого мистецтва "Логотип "Colibri Beauty Shop"  
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 

Номер реєстрації договору  4133  
 
Дата реєстрації договору                                08.01.2019 

 

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  Пономаренко Сергій Сергійович - Каплун Олена Сергіївна  
  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Савельєв Сергій Олександрович  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "OWOX BI SmartData"  
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  4134  
 
Дата реєстрації договору                                09.01.2019 
 

Вид 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 "Єкоммерс енівеа" - 
ОВОКС ЛІМІТЕД (OWOX LIMITED)  

  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору Савельєв Сергій Олександрович  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "OWOX BI Pipeline"  
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  4135  
 
Дата реєстрації договору                                09.01.2019 
 

Вид 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 "Єкоммерс енівеа" - 
ОВОКС ЛІМІТЕД (OWOX LIMITED)  

  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Савельєв Сергій Олександрович  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "OWOX BI Attribution"  
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  4136  
 
Дата реєстрації договору                                09.01.2019 
 

Вид 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 "Єкоммерс енівеа" - 
ОВОКС ЛІМІТЕД (OWOX LIMITED)  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Лоскутов Дмітрій Гєннадьєвіч, Вітєнков Дмітрій Владіміровіч, Буянов 
Нікіта Васільєвіч  

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Компьютерная игра Contractwars Client"  
 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  4137  
 
Дата реєстрації договору                                10.01.2019 

 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 

Повне ім'я фізичної(их) або повне  

офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Общєство с огранічєнной отвєтствєнностью "АБСОЛЮТСОФТ" - 
Буянов Нікіта Васільєвіч, Вітєнков Дмітрій Владіміровіч, Лоскутов 
Дмітрій Гєннадьєвіч  

  
 

 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Лоскутов Дмітрій Гєннадьєвіч, Вітєнков Дмітрій Владіміровіч, Буянов 
Нікіта Васільєвіч  

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Компьютерная игра HIRED OPS"  
 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  4138  
 
Дата реєстрації договору                                10.01.2019 

 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 

Повне ім'я фізичної(их) або повне  

офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Общєство с огранічєнной отвєтствєнностью "АБСОЛЮТСОФТ" - 
Буянов Нікіта Васільєвіч, Вітєнков Дмітрій Владіміровіч, Лоскутов 
Дмітрій Гєннадьєвіч  

  

 

 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Лоскутов Дмітрій Гєннадьєвіч, Вітєнков Дмітрій Владіміровіч, Буянов 
Нікіта Васільєвіч  

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Компьютерная игра Escape from Tarkov 
(Побег из Таркова)"  

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  4139  
 
Дата реєстрації договору                                10.01.2019 

 

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  Общєство с огранічєнной отвєтствєнностью "АБСОЛЮТСОФТ" - 
Буянов Нікіта Васільєвіч, Вітєнков Дмітрій Владіміровіч, Лоскутов 
Дмітрій Гєннадьєвіч  

  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Білінський Віталій Вікторович  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Аналізи"  
 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  4140  
 
Дата реєстрації договору                                14.01.2019 

 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 

Повне ім'я фізичної(их) або повне  

офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Білінський Віталій Вікторович - Товариство з обмеженою 
відповідальністю "СЕРВОЛАБ"  

  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Білінський Віталій Вікторович  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Аналізи Про"  
 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  4141  
 
Дата реєстрації договору                                14.01.2019 

 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 

Повне ім'я фізичної(их) або повне  

офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Білінський Віталій Вікторович - Товариство з обмеженою 
відповідальністю "СЕРВОЛАБ"  

  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Білінський Віталій Вікторович  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "МедАналізи: модуль Лабораторії"  
 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  4142  
 
Дата реєстрації договору                                14.01.2019 

 

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  Білінський Віталій Вікторович - Товариство з обмеженою 
відповідальністю "СЕРВОЛАБ"  

  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Жебко Євген Олександрович  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Музичний твір "Пісня Клари "Don't Stop"  
 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір без тексту  
 

Номер реєстрації договору  4143  
 
Дата реєстрації договору                                14.01.2019 

 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 

Повне ім'я фізичної(их) або повне  

офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Жебко Євген Олександрович - Товариство з обмеженою 
відповідальністю "ІМІДЖ ПІКЧЕРЗ"  

  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Сміріна Наталія Юріївна  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Віршований текст англійською мовою за назвою "Пісня Клари "Don't 
Stop"  

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Номер реєстрації договору  4144  
 
Дата реєстрації договору                                14.01.2019 

 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 

Повне ім'я фізичної(их) або повне  

офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Сміріна Наталія Юріївна - Товариство з обмеженою відповідальністю 
"ІМІДЖ ПІКЧЕРЗ"  

  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Ворожбит Наталя Анатоліївна  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Оригінальний літературний твір у жанрі комедії з назвою "Кайдашева 
сім'я"  

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Номер реєстрації договору  4145  
 
Дата реєстрації договору                                15.01.2019 

 

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  Товариство з обмеженою відповідальністю "ТЕЛЕКАНАЛ СТБ" - 
Товариство з обмеженою відповідальністю "ПРОКІНО"  

  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Тайкало Олег Володимирович, Сторчовий Андрій Сергійович, 
Кривуля Сергій Миколайович, Грязнов Владислав Сергійович, 
Горленко Олександр Сергійович, Речич Олександр Леонідович, Аверін 
Сергій Володимирович  

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "ПРОЦЕССИНГОВИЙ ЦЕНТР "ALLIANCE" 
(ПЦ "ALLIANCE") 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  4146  
 
Дата реєстрації договору                                15.01.2019 

 

Вид 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 "ФІНАНСОВА 
КОМПАНІЯ "АЙБОКС" - Товариство з обмеженою відповідальністю 
"ТРЕЙДБОКС"  

  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Луцків Микола Михайлович, Сідікі Олег Сайфуддін  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Візуальне моделювання товщини фарбових 
потоків флексографічної друкарської системи" (MOD Fds 5R)  

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  4147  
 
Дата реєстрації договору                                15.01.2019 

 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 

Повне ім'я фізичної(их) або повне  

офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Сідікі Олег Сайфуддін, Луцків Микола Михайлович - Українська 
академія друкарства  

  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Волошенюк Ірина Василівна  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Хмарна система "АВЛ СІСТЕМС"  
 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  4148  
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Дата реєстрації договору                                15.01.2019 

 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 

Повне ім'я фізичної(их) або повне  

офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Волошенюк Ірина Василівна - Приватне підприємство "АВЛ 
СІСТЕМС"  

  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Буланий Євген Костянтинович, Буланий Костянтин Васильович, 
Чуєнков Віктор Євгенович  

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Комп'ютерна гра "Expansion: Star conflict"  
 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  4149  
 
Дата реєстрації договору                                15.01.2019 

 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 

Повне ім'я фізичної(их) або повне  

офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Чуєнков Віктор Євгенович, Буланий Костянтин Васильович, Буланий 
Євген Костянтинович - Компанія "СІ ЕНД О ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ 
ЛІМІТЕД" (Company "C & O ASSET MANAGEMENT LIMITED")  

  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Радзішевський Олександр Романович, Копоть Володимир Олегович  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Monitor.Estate (Монітор.Естейт)"  
 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  4150  
 
Дата реєстрації договору                                15.01.2019 

 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 

Повне ім'я фізичної(их) або повне  

офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Копоть Володимир Олегович, Радзішевський Олександр Романович - 
Товариство з обмеженою відповідальністю "Монітор Естейт"  

  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Скороход Артем Сергійович  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Герой"  
 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Номер реєстрації договору  4151  
 



Авторське право і суміжні права. Офіційний бюлетень № 52, 2019 

 

1353 

Дата реєстрації договору                                15.01.2019 

 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 

Повне ім'я фізичної(их) або повне  

офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Скороход Артем Сергійович - Костов Руслан Феохарієвич  
  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Скороход Артем Сергійович  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Не так"  
 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Номер реєстрації договору  4152  
 
Дата реєстрації договору                                15.01.2019 

 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 

Повне ім'я фізичної(их) або повне  

офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Скороход Артем Сергійович - Костов Руслан Феохарієвич  
  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Марченко Сергій Васильович, Курченко Олександр Борисович, 
Колєснік Віталій Миколайович, Кондратенко Олег Володимирович  

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Спеціалізований програмний продукт 
MDEC" ("MDEC") 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  4153  
 
Дата реєстрації договору                                15.01.2019 

 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 

Повне ім'я фізичної(их) або повне  

офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Кондратенко Олег Володимирович, Колєснік Віталій Миколайович, 
Курченко Олександр Борисович, Марченко Сергій Васильович - 
Товариство з обмеженою відповідальністю Науково-виробниче 
підприємство "Агроресурссистеми"  

  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Марченко Сергій Васильович, Курченко Олександр Борисович, 
Колєснік Віталій Миколайович, Кондратенко Олег Володимирович  

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Спеціалізований програмний продукт 
MREP" ("MREP") 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
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Номер реєстрації договору  4154  
 
Дата реєстрації договору                                15.01.2019 

 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 

Повне ім'я фізичної(их) або повне  

офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Кондратенко Олег Володимирович, Колєснік Віталій Миколайович, 
Курченко Олександр Борисович, Марченко Сергій Васильович - 
Товариство з обмеженою відповідальністю Науково-виробниче 
підприємство "Агроресурссистеми"  

  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Трегубенко Антон Сергійович  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Pinplatform"  
 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  4155  
 
Дата реєстрації договору                                15.01.2019 

 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 

Повне ім'я фізичної(их) або повне  

офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Трегубенко Антон Сергійович - ПІНПЛАТФОРМ ЛТД 
(PINPLATFORM LTD)  

  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Мосін Антон Васильович  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "АГРІ ЧЕЙН: Управління польовими 
операціями / AGRI CHAIN: Agri management"  

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  4156  
 
Дата реєстрації договору                                16.01.2019 

 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 

Повне ім'я фізичної(их) або повне  

офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Мосін Антон Васильович - Товариство з обмеженою відповідальністю 
"АГРІ ЧЕЙН"  

  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Максименко Євген Ігорович  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Геоінформаційна система розвідки і 
координації на полі бою "КомБат" v.3.6." (ГІС "КомБат") 
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Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  4157  
 
Дата реєстрації договору                                18.01.2019 

 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 
Повне ім'я фізичної(их) або повне  
офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Максименко Євген Ігорович - Товариство з обмеженою 
відповідальністю "СТАР ВІЖН"  

  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Капралов Станіслав Олексійович  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний сценарій короткометражного фільму "Я є Ілюзія" 
(кіносценарій фільму "Я є Ілюзія") 

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, створений для кіно  
 

Номер реєстрації договору  4158  
 
Дата реєстрації договору                                18.01.2019 

 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 
Повне ім'я фізичної(их) або повне  
офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Капралов Станіслав Олексійович - Товариство з обмеженою 
відповідальністю "СОЛАР МЕДІА ІНТЕРТЕЙНМЕНТ"  

  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Тімшин Іван Анатолійович, Непиталюк Аркадій Анатолійович, 
Негрескул Андрій Ігорович  

 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний сценарій повнометражного ігрового фільму "11 дітей з 
Моршина" (додаткові сцени)"  

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, створений для кіно  
 

Номер реєстрації договору  4159  
 
Дата реєстрації договору                                18.01.2019 

 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 
Повне ім'я фізичної(их) або повне  
офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Негрескул Андрій Ігорович, Непиталюк Аркадій Анатолійович, 
Тімшин Іван Анатолійович - Товариство з обмеженою 
відповідальністю "СОЛАР МЕДІА ІНТЕРТЕЙНМЕНТ"  

  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Роєва Тетяна Григорівна, Рябченко Аліна Вікторівна, Решетнікова 
Дарія Сергіївна, Населевець Наталія Володимирівна, Ніколаєнко 
Андрій Миколайович  
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Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка творів "Змістове наповнення мультимедійної навчально-
освітньої системи "ED PROFI"  

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Аудіовізуальний твір, літературний письмовий твір, складений твір  
 

Номер реєстрації договору  4160  
 
Дата реєстрації договору                                18.01.2019 

 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 

Повне ім'я фізичної(их) або повне  

офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Ніколаєнко Андрій Миколайович, Населевець Наталія 
Володимирівна, Решетнікова Дарія Сергіївна, Рябченко Аліна 
Вікторівна, Роєва Тетяна Григорівна - Халімон Євген Валентинович  

  

 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Козловська Тетяна Іванівна, Черних Руслан Олександрович, Семків 
Олена Андріївна, Городиська Оксана Миколаївна, Качараба Мар'ян 
Ярославович, Швидкий Микола Сергійович  

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Програмна продукція "ПРОГРАМНЕ 
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ "МЕДИЧНА КОМУНІКАЦІЙНА ПЛАТФОРМА 
МЕДІКІТ"  

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  4161  
 
Дата реєстрації договору                                24.01.2019 

 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 

Повне ім'я фізичної(их) або повне  

офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Літинський Святослав Володимирович - Товариство з обмеженою 
відповідальністю "МЕДІКІТ"  

  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Богданова Антоніна Валеріївна  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Спектральний аналіз сигналів"  
 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  4162  
 
Дата реєстрації договору                                25.01.2019 

 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 

Повне ім'я фізичної(их) або повне  

офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Богданова Антоніна Валеріївна - Національний аерокосмічний 
університет ім. М.Є. Жуковського "Харківський авіаційний інститут"  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Сорока Андрій Анатолійович  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературні письмові твори з ілюстраціями (планери): "OH MY BIG 
PLAN Mint Edition"; "OH MY BIG PLAN Blush Edition"; "OH MY BIG 
PLAN Lavender Edition"; "OH MY BIG PLAN Sky Edition"  

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, ілюстрація  
 

Номер реєстрації договору  4163  
 
Дата реєстрації договору                                25.01.2019 

 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 

Повне ім'я фізичної(их) або повне  

офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Сорока Андрій Анатолійович - Бородіна Валерія Вадимівна  
  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Сушко Анастасія Олегівна  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка фотографій під назвою "Ранок сучасної принцеси"  
 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Фотографічний твір, складений твір  
 

Номер реєстрації договору  4164  
 
Дата реєстрації договору                                25.01.2019 

 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 

Повне ім'я фізичної(их) або повне  

офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Сушко Анастасія Олегівна - Будовська Тетяна Володимирівна  
  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Ніколов Дмитро Іванович  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "БАЧУ СНИ"  
 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Номер реєстрації договору  4165  
 
Дата реєстрації договору                                25.01.2019 

 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 

Повне ім'я фізичної(их) або повне  

офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Ніколов Дмитро Іванович - Костов Руслан Феохарієвич  
  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Панченко Ігор Сергійович  
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Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка ілюстрацій до книги "Історія у малюнках, серія "Справжній 
віммельбух" - "Пірати"  

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Складений твір, твір образотворчого мистецтва  
 

Номер реєстрації договору  4166  
 
Дата реєстрації договору                                25.01.2019 

 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 

Повне ім'я фізичної(их) або повне  

офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Панченко Ігор Сергійович - Товариство з обмеженою відповідальністю 
"Пташка"  

  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Рудич Владислав Володимирович, Короленко Микола Володимирович  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Object Control"  
 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  4167  
 
Дата реєстрації договору                                25.01.2019 

 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 

Повне ім'я фізичної(их) або повне  

офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Рудич Владислав Володимирович - Короленко Микола Володимирович  
  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Васильчук Ольга Василівна, Герасименко Олександр Олександрович  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір "Дитяча книга "Чудобокси"  
 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Номер реєстрації договору  4168  
 
Дата реєстрації договору                                25.01.2019 

 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 

Повне ім'я фізичної(их) або повне  

офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Васильчук Ольга Василівна - Герасименко Олександр Олександрович  
  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Тутченко Віктор Вікторович  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Система обліку ув'язнених"  
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Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  4169  
 
Дата реєстрації договору                                25.01.2019 

 

Вид 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 "ІРБЕКС СОЛЮШНС" - 
Тутченко Віктор Вікторович  

  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Романов Костянтин Юрійович, Жільцов Микола Олексійович  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка творів "Креслення та опис конструкції катера-катамарана 
"WATER SPIRIT"  

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, складений твір, креслення  
 

Номер реєстрації договору  4170  
 
Дата реєстрації договору                                25.01.2019 

 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 
Повне ім'я фізичної(их) або повне  
офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Жільцов Микола Олексійович, Романов Костянтин Юрійович - 
Товариство з обмеженою відповідальністю "Ватер Спіріт"  

  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Мінаков Володимир Васильович, Найда Олександр Миколайович, 
Корж Юрій Віталійович, Орєхов В'ячеслав Леонідович  

 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Система идентификации клиентов "Генезис"  
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  4171  
 
Дата реєстрації договору                                29.01.2019 

 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 
Повне ім'я фізичної(их) або повне  
офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Орєхов В'ячеслав Леонідович, Корж Юрій Віталійович, Найда 
Олександр Миколайович, Мінаков Володимир Васильович - 
Товариство з обмеженою відповідальністю "Портал інтегрованого 
пошуку"  

  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Спица Ярослав Олегович, Калашник Максим Олександрович, Сога 
Костянтин Павлович, Авраменко Катерина Олександрівна, Єременко 
Тетяна Миколаївна, Марчук Владислав Володимирович  
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Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "АГРІ ЧЕЙН: Управління земельним банком / 
AGRI CHAIN: Land management"  

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  4172  
 
Дата реєстрації договору                                29.01.2019 

 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 

Повне ім'я фізичної(их) або повне  

офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Марчук Владислав Володимирович, Єременко Тетяна Миколаївна, 
Авраменко Катерина Олександрівна, Сога Костянтин Павлович, 
Калашник Максим Олександрович, Спица Ярослав Олегович - 
Товариство з обмеженою відповідальністю "АГРІ ЧЕЙН"  

  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Тутченко Віктор Вікторович  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "FORCODE"  
 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  4173  
 
Дата реєстрації договору                                29.01.2019 

 

Вид 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 "ІРБЕКС СОЛЮШНС" - 
Кадученко Ігор Олександрович  

  

 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Мартем'янов Сергій Вікторович  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Програма для переведення документів в 
цифровий формат"  

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  4174  
 
Дата реєстрації договору                                29.01.2019 

 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 

Повне ім'я фізичної(их) або повне  

офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Мартем'янов Сергій Вікторович - Комунальне підприємство 
"Цифровий документообіг" Дніпропетровської обласної ради"  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Агеєв Антон Вікторович, Баранов Андрій Володимирович, 
Никитинець Микола Миколайович, Рубан Олексій Аркадійович, 
Міхнюк Вадим Михайлович, Кучківський Дмитро Володимирович, 
Бойко Володимир Миколайович, Фітковська Мар'яна Ігорівна, Білан 
Максим Володимирович, Лазарєв Євгеній Валерійович, Гришков 
Сергій Миколайович, Старостенко Олена Миколаївна, Татарин Ірина 
Ігорівна, Левада Яна Вікторівна, Ромаш Кирило Володимирович, 
Сімоченко Валерій Сергійович, Житнікова Катерина Олегівна, 
Молчанова Алла Борисівна, Матієнко Олександр Анатолійович, 
Яковчук Олена Іванівна, Грабовський Роман Павлович, Бурцев Гліб 
Едуардович  

 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "NovaPay" ч. 1"  
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  4175  
 
Дата реєстрації договору                                29.01.2019 

 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 
Повне ім'я фізичної(их) або повне  
офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Бурцев Гліб Едуардович, Грабовський Роман Павлович, Яковчук 
Олена Іванівна, Матієнко Олександр Анатолійович, Молчанова Алла 
Борисівна, Житнікова Катерина Олегівна, Сімоченко Валерій 
Сергійович, Ромаш Кирило Володимирович, Левада Яна Вікторівна, 
Татарин Ірина Ігорівна, Старостенко Олена Миколаївна, Гришков 
Сергій Миколайович, Лазарєв Євгеній Валерійович, Білан Максим 
Володимирович, Фітковська Мар'яна Ігорівна, Бойко Володимир 
Миколайович, Кучківський Дмитро Володимирович, Міхнюк Вадим 
Михайлович, Рубан Олексій Аркадійович, Никитинець Микола 
Миколайович, Баранов Андрій Володимирович, Агеєв Антон 
Вікторович - Товариство з обмеженою відповідальністю "ПОСТ 
ФІНАНС"  

  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Кузьменко Назар Станіславович, Артьомов Геннадій Сергійович, 
Ломачук Ігор Володимирович, Коваль Микола Сергійович  

 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "NovaPay" ч. 2"  
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  4176  
 
Дата реєстрації договору                                29.01.2019 

 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 
Повне ім'я фізичної(их) або повне  
офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Коваль Микола Сергійович, Ломачук Ігор Володимирович, Артьомов 
Геннадій Сергійович, Кузьменко Назар Станіславович - Товариство з 
обмеженою відповідальністю "ПОСТ ФІНАНС"  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Гарах Олександр Володимирович  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Креслення, що стосуються архітектури "Проектна документація за 
проектом "Будівництво об'єктів рекреаційного, побутового і 
громадського призначення по вул. Ломоносова (в кварталі, 
обмеженому вулицями Ломоносова, Василя Касіяна, Маршала Конєва) 
у Голосіївському районі м. Києва" (Коригування V черги будівництва, 
1-й пусковий комплекс - апартаменти квартирного типу)"  

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Креслення, що стосується архітектури  
 

Номер реєстрації договору  4177  
 
Дата реєстрації договору                                29.01.2019 

 

Вид 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 "Архітектурне бюро "2А" - Товариство з 
обмеженою відповідальністю "Архітектурне бюро "2А"  

  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Гарах Олександр Володимирович  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Креслення, що стосуються архітектури "Проектна документація за 
проектом "Будівництво об'єктів рекреаційного, побутового і 
громадського призначення по вул. Ломоносова (в кварталі, 
обмеженому вулицями Ломоносова, Василя Касіяна, Маршала Конєва) 
у Голосіївському районі м. Києва" ІІІ черга будівництва - Готель V 
черга будівництва - Житлові будинки з вбудовано-прибудованими 
приміщеннями громадського призначення"  

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Креслення, що стосується архітектури  
 

Номер реєстрації договору  4178  
 
Дата реєстрації договору                                29.01.2019 

 

Вид 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 "Архітектурне бюро "2А" - Товариство з 
обмеженою відповідальністю "Архітектурне бюро "2А"  

  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Гарах Олександр Володимирович  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Креслення, що стосуються архітектури "Проектна документація за 
коригуванням 4К проекту "Будівництво житлових будинків з 
підземними паркінгами та закладами по обслуговуванню населення по 
вул. Академіка Вільямса, 7 та вул. Ломоносова, 42-50 (3-й мікрорайон) 
у Голосіївському районі м. Києва" (5-та черга будівництва, житловий 
будинок №9)"  
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Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Креслення, що стосується архітектури  
 

Номер реєстрації договору  4179  
 
Дата реєстрації договору                                29.01.2019 

 

Вид 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 "Архітектурне бюро "2А" - Товариство з 
обмеженою відповідальністю "Архітектурне бюро "2А"  

  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Гарах Олександр Володимирович  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Креслення, що стосуються архітектури "Проектна документація за 
проектом "Будівництво об'єктів рекреаційного, побутового і 
громадського призначення по вул. Ломоносова (в кварталі, 
обмеженому вулицями Ломоносова, Василя Касіяна, Маршала Конєва) 
у Голосіївському районі м. Києва" (Коригування ІІІ черги будівництва 
- готель)"  

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Креслення, що стосується архітектури  
 

Номер реєстрації договору  4180  
 
Дата реєстрації договору                                29.01.2019 
 

Вид 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 "Архітектурне бюро "2А" - Товариство з 
обмеженою відповідальністю "Архітектурне бюро "2А"  

  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Гарах Олександр Володимирович  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Креслення, що стосуються архітектури "Проектна документація за 
проектом "Будівництво об'єктів рекреаційного, побутового і 
громадського призначення по вул. Ломоносова (в кварталі, 
обмеженому вулицями Ломоносова, Василя Касіяна, Маршала Конєва) 
у Голосіївському районі м. Києва" (Фізкультурно-спортивний 
комплекс)"  

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Креслення, що стосується архітектури  
 

Номер реєстрації договору  4181  
 
Дата реєстрації договору                                29.01.2019 
 

Вид 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 "Архітектурне бюро "2А" - Товариство з 
обмеженою відповідальністю "Архітектурне бюро "2А"  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Гарах Олександр Володимирович  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Креслення, що стосуються архітектури "Проектна документація за 
проектом "Коригування проекту будівництва житлового кварталу 
багатоповерхової забудови (1-й мікрорайон) в частині культурно-
побутового та соціального забезпечення за адресою: вул. Ломоносова, 
вул. Маршала Конєва, вул. Академіка Вільямса, вул. Композитора 
Мейтуса у Голосіївському районі м. Києва" (ІV черга будівництва, ІІ 
пусковий комплекс – школа)"  

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Креслення, що стосується архітектури  
 

Номер реєстрації договору  4182  
 
Дата реєстрації договору                                29.01.2019 

 

Вид 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 "Архітектурне бюро "2А" - Товариство з 
обмеженою відповідальністю "Архітектурне бюро "2А"  

  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Гарах Олександр Володимирович  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Креслення, що стосуються архітектури "Проектна документація за 
проектом "Будівництво житлово-офісного комплексу на вул. 
Київський шлях у місті Бориспіль" (коригування)"  

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Креслення, що стосується архітектури  
 

Номер реєстрації договору  4183  
 
Дата реєстрації договору                                29.01.2019 

 

Вид 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 "Архітектурне бюро "2А" - Товариство з 
обмеженою відповідальністю "Архітектурне бюро "2А"  

  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Флакс Владислав Леонідович  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "OWOX CI"  
 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  4184  
 
Дата реєстрації договору                                29.01.2019 

 

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  Флакс Владислав Леонідович - Еф1226Ей Корп. (F1226A Corp.)  
  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Флакс Владислав Леонідович  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірник комп'ютерних програм "Інструменти автоматизації 
навантажувального тестування"  

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  4185  
 
Дата реєстрації договору                                29.01.2019 
 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 
Повне ім'я фізичної(их) або повне  
офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Флакс Владислав Леонідович - Еф1226Ей Корп. (F1226A Corp.)  
  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Флакс Владислав Леонідович  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір технічного характеру "Документація з 
розробки та підтримки функціоналу проекту"  

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір технічного характеру  
 

Номер реєстрації договору  4186  
 
Дата реєстрації договору                                29.01.2019 
 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 
Повне ім'я фізичної(их) або повне  
офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Флакс Владислав Леонідович - Еф1226Ей Корп. (F1226A Corp.)  
  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Сафонов Денис Григорович, Лебединець В'ячеслав Андрійович  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Інтелектуальний WIFI"  
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  4187  
 
Дата реєстрації договору                                29.01.2019 
 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 
Повне ім'я фізичної(их) або повне  
офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Лебединець В'ячеслав Андрійович, Сафонов Денис Григорович - 
Товариство з обмеженою відповідальністю "Тім Бернерс Груп"  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Чекмарьов Володимир Гнатович  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Проект твору містобудування "Генеральний план міста Києва на 
період до 2020 року"  

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір архітектури, твір садово-паркового мистецтва, твір 
містобудування  

 

Номер реєстрації договору  4188  
 
Дата реєстрації договору                                30.01.2019 

 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 

Повне ім'я фізичної(их) або повне  

офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Публічне акціонерне товариство "КИЇВПРОЕКТ" - Дочірнє 
підприємство "Інститут "КИЇВПРОЕКТ-1" Публічного акціонерного 
товариства "КИЇВПРОЕКТ"   

  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Чмира Олександр Васильович  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Графічне зображення та дизайн веб сайту "VINNYTSIA IT CLUSTER"  
 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 

Номер реєстрації договору  4189  
 
Дата реєстрації договору                                30.01.2019 

 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 

Повне ім'я фізичної(их) або повне  

офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Чмира Олександр Васильович - Софина Дмитро Васильович  
  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Решетняк Тетяна Михайлівна (TAYANNA)  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Музичний твір з аранжуванням "Friends"  
 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом, похідний твір  
 

Номер реєстрації договору  4190  
 
Дата реєстрації договору                                30.01.2019 

 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 

Повне ім'я фізичної(их) або повне  

офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Решетняк Тетяна Михайлівна - Москаленко Інна Олександрівна  
  
 



Авторське право і суміжні права. Офіційний бюлетень № 52, 2019 

 

1367 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Середа Катерина Ігорівна (ILLARIA)  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Музичний твір з аранжуванням "Блакитний птах"  
 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом, похідний твір  
 

Номер реєстрації договору  4191  
 
Дата реєстрації договору                                30.01.2019 

 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 

Повне ім'я фізичної(их) або повне  

офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Середа Катерина Ігорівна - Москаленко Інна Олександрівна  
  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Кисличенко Вікторія Сергіївна, Журавель Ірина Олександрівна, 
Хворост Ольга Павлівна, Мінарченко Валентина Миколаївна, 
Марчишин Світлана Михайлівна  

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Фармакогнозія: базовий підручник для студентів 
вищого фармацевтичного навчального закладу (фармацевтичних 
факультетів) IV рівня акредитації"  

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Номер реєстрації договору  4192  
 
Дата реєстрації договору                                30.01.2019 

 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 

Повне ім'я фізичної(их) або повне  

офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Марчишин Світлана Михайлівна, Мінарченко Валентина 
Миколаївна, Хворост Ольга Павлівна, Журавель Ірина Олександрівна, 
Кисличенко Вікторія Сергіївна - Національний фармацевтичний 
університет  

  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Обштат Олексій Віталійович  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Програмне забезпечення комплексу 
відеофіксації транспортних засобів з розпізнаванням номерних знаків 
та перевіркою за розшуковими реєстрами "ВІДЕОКОНТРОЛЬ-Рубіж"  

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  4193  
 
Дата реєстрації договору                                31.01.2019 

 

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  Товариство з обмеженою відповідальністю "ОЛЛІ ТРАНС" - 
Головний сервісний центр Міністерства внутрішніх справ України  

  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Матюшенко Євген Валерійович, Ахрименко Руслан Валерійович 
(Квінта)  

 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Музичний твір з аранжуванням "До неба"  
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом, похідний твір  
 

Номер реєстрації договору  4194  
 
Дата реєстрації договору                                04.02.2019 

 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 
Повне ім'я фізичної(их) або повне  
офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Ахрименко Руслан Валерійович, Матюшенко Євген Валерійович - 
Москаленко Інна Олександрівна  

  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Нечай Максим Валерійович  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Set of unified components" ("Unified_Set") 
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  4195  
 
Дата реєстрації договору                                04.02.2019 

 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 
Повне ім'я фізичної(их) або повне  
офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Нечай Максим Валерійович - Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Науково-виробниче підприємство "Протек"  

  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Нечай Максим Валерійович  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Централізована інформаційно-аналітична 
система обліку та аналізу нещасних випадків та професійних 
захворювань" ("Система обліку та аналізу НВ та ПЗ") 

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  4196  
 
Дата реєстрації договору                                04.02.2019 

 

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  Нечай Максим Валерійович - Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Науково-виробниче підприємство "Протек"  

  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Морзе Наталія Вікторівна, Нанаєва Тетяна Василівна, Омельченко 
Надія Олександрівна  

 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчальний посібник "Методика впровадження STEaM підходів в 
освітньому процесі"  

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір науково-освітнього характеру, 
ілюстрація  

 

Номер реєстрації договору  4197  
 
Дата реєстрації договору                                05.02.2019 

 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 
Повне ім'я фізичної(их) або повне  
офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Омельченко Надія Олександрівна, Нанаєва Тетяна Василівна, Морзе 
Наталія Вікторівна - Товариство з обмеженою відповідальністю 
"АККОРДГРУП"  

  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Чухлєб Андрій Володимирович, Ткаченко Олексій Миколайович 

 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчальний посібник "Засоби мультимедіа в інформаційних 
технологіях. Голографія"  

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір науково-освітнього характеру, 
ілюстрація  

 

Номер реєстрації договору  4198  
 
Дата реєстрації договору                                05.02.2019 

 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 
Повне ім'я фізичної(их) або повне  
офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Чухлєб Андрій Володимирович, Ткаченко Олексій Миколайович - 
Товариство з обмеженою відповідальністю "АККОРДГРУП"  

  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Пархоменко Олександр Миколайович  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчальний посібник "Цифрове конструювання та фрезерування"  
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір науково-освітнього характеру, 
ілюстрація  

 

Номер реєстрації договору  4199  
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Дата реєстрації договору                                05.02.2019 

 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 
Повне ім'я фізичної(их) або повне  
офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Пархоменко Олександр Миколайович - Товариство з обмеженою 
відповідальністю "АККОРДГРУП"  

  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Ткаченко Тетяна Борисівна, Чухлєб Андрій Володимирович  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчальний посібник "3D-моделювання та 3D-друк"  
 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір науково-освітнього характеру, 
ілюстрація  

 

Номер реєстрації договору  4200  
 
Дата реєстрації договору                                05.02.2019 

 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 

Повне ім'я фізичної(их) або повне  

офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Чухлєб Андрій Володимирович, Ткаченко Тетяна Борисівна - 
Товариство з обмеженою відповідальністю "АККОРДГРУП"  

  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Проценко Галина Олександрівна, Барна Ольга Василівна  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчальний посібник "Основи програмування S4A"  
 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір науково-освітнього характеру, 
ілюстрація  

 

Номер реєстрації договору  4201  
 
Дата реєстрації договору                                05.02.2019 

 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 

Повне ім'я фізичної(их) або повне  

офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Барна Ольга Василівна, Проценко Галина Олександрівна - 
Товариство з обмеженою відповідальністю "АККОРДГРУП"  

  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Беренок Олександр Григорович, Машура Олександр Миколайович  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Lightconverse Tools 2019"  
 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  4202  
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Дата реєстрації договору                                05.02.2019 

 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 

Повне ім'я фізичної(их) або повне  

офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Машура Олександр Миколайович - Беренок Олександр Григорович  
  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Поліщук Олег Вікторович, Новохацький Олександр Федорович, 
Решетняк Геннадій Миколайович  

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Система автоматизації тендерних закупівель 
TenderHub FE v.1.0"  

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  4203  
 
Дата реєстрації договору                                06.02.2019 

 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 

Повне ім'я фізичної(их) або повне  

офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Решетняк Геннадій Миколайович, Новохацький Олександр 
Федорович, Поліщук Олег Вікторович - Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Е-Тендер"  

  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Дубровіна Марія Юріївна  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка ілюстрацій "Lilidi Brand Book"  
 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Ілюстрація, складений твір  
 

Номер реєстрації договору  4204  
 
Дата реєстрації договору                                07.02.2019 

 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 

Повне ім'я фізичної(их) або повне  

офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Дубровіна Марія Юріївна - Баранюк Тетяна Анатоліївна, Баранюк 
Артем Сергійович  

  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Штим Ігор Михайлович, Барган Олег Іванович, Брус Юрій 
Ярославович, Гошовський Володимир Степанович, Крушельницькій 
Мар'ян Ігорович, Лазарів Олег Романович, Марущак Михайло 
Михайлович, Матвіїв Микола Васильович, Сенета Олег 
Мирославович, Трачук Василій Миколайович, Ферштей Петро 
Васильович, Фрич Іван Миколайович, Чабаненко Олександр 
Миколайович, Шкільний Зіновій Йосипович  
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Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Конструкторська документація проекту бурової установки 
"Бурильний верстат вантажопідйомністю 450 тонн (2000 HP)  включно 
з основою, мачтою, приміщеннями дизель-генераторів, циркуляційною 
системою у відповідності до загального креслення № 890-000.00.000"  

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір технічного характеру  
 

Номер реєстрації договору  4205  
 
Дата реєстрації договору                                08.02.2019 

 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 
Повне ім'я фізичної(их) або повне  
офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Діскавері Індастріал Сервісез Лімітед (Discovery Industrial Services 
Limited) - Товариство з обмеженою відповідальністю "Діскавері - 
бурове обладнання (Україна)"  

  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Флакс Владислав Леонідович  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Адміністративна панель для веб-сайтів"  
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  4206  
 
Дата реєстрації договору                                13.02.2019 

 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 
Повне ім'я фізичної(их) або повне  
офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Флакс Владислав Леонідович - Еф1226Ей Корп. (F1226A Corp.)  
  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Прохорова Єлєна Вікторівна, Вострякова Валентина Юріївна, 
Кузьменко Олена Михайлівна, Махова Галина Вікторівна, Паздрій 
Віталій Ярославович  

 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір наукового характеру "Освітньо-професійна програма підготовки 
здобувачів вищої освіти на першому (бакалаврському) рівні: 
"Підприємництво"  

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, ілюстрація  
 

Номер реєстрації договору  4207  
 
Дата реєстрації договору                                13.02.2019 

 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 
Повне ім'я фізичної(их) або повне  
офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Паздрій Віталій Ярославович, Махова Галина Вікторівна, Кузьменко 
Олена Михайлівна, Вострякова Валентина Юріївна, Прохорова Єлєна  
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                                                           Вікторівна - Державний вищий навчальний заклад "Київський 
національний економічний університет імені Вадима Гетьмана"  

  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Сагайдак Михайло Петрович, Рєпіна Інна Миколаївна, Батенко 
Людмила Павлівна, Смолін Ігор Валентинович  

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір наукового характеру "Освітньо-професійна програма підготовки 
здобувачів вищої освіти на другому (магістерському) рівні: 
"Підприємництво"  

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, ілюстрація  
 

Номер реєстрації договору  4208  
 
Дата реєстрації договору                                13.02.2019 

 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 

Повне ім'я фізичної(их) або повне  

офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Смолін Ігор Валентинович, Батенко Людмила Павлівна, Рєпіна Інна 
Миколаївна, Сагайдак Михайло Петрович - Державний вищий 
навчальний заклад "Київський національний економічний університет 
імені Вадима Гетьмана"  

  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Єранкін Олександр Олександрович, Садовник Олександр 
Володимирович, Коваль Павло Васильович  

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір наукового характеру "Освітньо-професійна програма підготовки 
здобувачів вищої освіти на другому (магістерському) рівні: "Економіка 
агробізнесу"  

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, ілюстрація  
 

Номер реєстрації договору  4209  
 
Дата реєстрації договору                                13.02.2019 

 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 

Повне ім'я фізичної(их) або повне  

офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Коваль Павло Васильович, Садовник Олександр Володимирович, 
Єранкін Олександр Олександрович   

  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Швиданенко Генефа Олександрівна, Сагайдак Михайло Петрович, 
Банщиков Петро Гаврилович, Дмитренко Артем Іванович, Решетняк 
Тетяна Іванівна  

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір наукового характеру "Освітньо-професійна програма підготовки 
здобувачів вищої освіти на першому (бакалаврському) рівні 
"Економіка підприємств"  
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Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, ілюстрація  
 

Номер реєстрації договору  4210  
 
Дата реєстрації договору                                13.02.2019 

 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 

Повне ім'я фізичної(их) або повне  

офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Решетняк Тетяна Іванівна, Дмитренко Артем Іванович, Банщиков 
Петро Гаврилович, Сагайдак Михайло Петрович, Швиданенко Генефа 
Олександрівна - Державний вищий навчальний заклад "Київський 
національний економічний університет імені Вадима Гетьмана"  

  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Пилипів Віталій Володимирович, Оболенський Олексій Юрійович, 
Кончин Вадим Ігорович  

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір наукового характеру "Освітньо-професійна програма підготовки 
здобувачів вищої освіти на першому (бакалаврському) рівні: 
"Економіка міста та урбаністика"  

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, ілюстрація  
 

Номер реєстрації договору  4211  
 
Дата реєстрації договору                                14.02.2019 

 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 

Повне ім'я фізичної(их) або повне  

офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Кончин Вадим Ігорович, Оболенський Олексій Юрійович, Пилипів 
Віталій Володимирович - Державний вищий навчальний заклад 
"Київський національний економічний університет імені Вадима 
Гетьмана"  

  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Примостка Людмила Олександрівна, Майорова Тетяна 
Володимирівна, Краснова Ірина Вікторівна, Конопатська Лариса 
Василівна, Остапишин Тетяна Петрівна, Циганова Надія Вікторівна, 
Баріда Надія Петрівна  

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір наукового характеру "Освітньо-професійна програма підготовки 
здобувачів вищої освіти на другому (магістерському) рівні: 
"Банківський бізнес"  

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, ілюстрація  
 

Номер реєстрації договору  4212  
 
Дата реєстрації договору                                14.02.2019 

 

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  Баріда Надія Петрівна, Циганова Надія Вікторівна, Остапишин 
Тетяна Петрівна, Конопатська Лариса Василівна, Краснова Ірина 
Вікторівна, Майорова Тетяна Володимирівна, Примостка Людмила 
Олександрівна - Державний вищий навчальний заклад "Київський 
національний економічний університет імені Вадима Гетьмана"  

  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Федорченко Ольга Євгеніївна, Гордієнко Лариса Петрівна, Шелест 
Вікторія Станіславівна, Кузьмінська Ольга Едуардівна, Гойло Наталя 
Валеріївна  

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір наукового характеру "Освітньо-професійна програма підготовки 
здобувачів вищої освіти на першому (бакалаврському) рівні: 
"Податковий менеджмент"  

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, ілюстрація  
 

Номер реєстрації договору  4213  
 
Дата реєстрації договору                                14.02.2019 

 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 

Повне ім'я фізичної(их) або повне  

офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Гойло Наталя Валеріївна, Кузьмінська Ольга Едуардівна, Шелест 
Вікторія Станіславівна, Гордієнко Лариса Петрівна, Федорченко 
Ольга Євгеніївна - Державний вищий навчальний заклад "Київський 
національний економічний університет імені Вадима Гетьмана"  

  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Гаманкова Ольга Олексіївна, Баранова Олена Володимирівна, 
Краснова Ірина Вікторівна  

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір наукового характеру "Освітньо-професійна програма підготовки 
здобувачів вищої освіти на другому (магістерському) рівні: 
"Страхування та ризик-менеджмент"  

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, ілюстрація  
 

Номер реєстрації договору  4214  
 
Дата реєстрації договору                                14.02.2019 

 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 

Повне ім'я фізичної(их) або повне  

офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Краснова Ірина Вікторівна, Баранова Олена Володимирівна, 
Гаманкова Ольга Олексіївна - Державний вищий навчальний заклад 
"Київський національний економічний університет імені Вадима 
Гетьмана"  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору Суслов Олег Павлович, Галіцин Володимир Костянтинович, Лазарєва 
Світлана Федорівна, Самченко Наталія Костянтинівна 

 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів) Твір наукового характеру "Освітньо-професійна програма підготовки 
здобувачів вищої освіти на першому (бакалаврському) рівні: 
"Системний аналіз"  

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір Літературний письмовий твір наукового характеру, ілюстрація  
 

Номер реєстрації договору 4215  
 
Дата реєстрації договору                                14.02.2019 

 

Вид договору Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 
Повне ім'я фізичної(их) або повне  
офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору Самченко Наталія Костянтинівна, Лазарєва Світлана Федорівна, 
Галіцин Володимир Костянтинович, Суслов Олег Павлович - 
Державний вищий навчальний заклад "Київський національний 
економічний університет імені Вадима Гетьмана"  

  

 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Безрутченко Оксана Миколаївна  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Сценарій 1 (першої) серії телевізійного серіалу "ПОДОРОЖНИКИ  
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Номер реєстрації договору  4216  
 
Дата реєстрації договору                                15.02.2019 

 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 
Повне ім'я фізичної(их) або повне  
офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Безрутченко Оксана Миколаївна - Товариство з обмеженою 
відповідальністю "СТАР МЕДІА"  

  

 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Безрутченко Оксана Миколаївна  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Сценарій 2 (другої) серії телевізійного серіалу "ПОДОРОЖНИКИ"  
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Номер реєстрації договору  4217  
 
Дата реєстрації договору                                15.02.2019 

 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 
Повне ім'я фізичної(их) або повне  
офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Безрутченко Оксана Миколаївна - Товариство з обмеженою 
відповідальністю "СТАР МЕДІА"  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Безрутченко Оксана Миколаївна  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Сценарій з 3 (третьої) по 16 (шістнадцяту) серії телевізійного серіалу 
"ПОДОРОЖНИКИ"  

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Номер реєстрації договору  4218  
 
Дата реєстрації договору                                15.02.2019 

 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 
Повне ім'я фізичної(их) або повне  
офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Безрутченко Оксана Миколаївна - Товариство з обмеженою 
відповідальністю "СТАР МЕДІА"  

  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Гайдай Павло Дмитрович  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "1 Move. Сервіс доставки авто"  
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  4219  
 
Дата реєстрації договору                                18.02.2019 

 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 
Повне ім'я фізичної(их) або повне  
офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Гайдай Павло Дмитрович - Товариство з обмеженою відповідальністю 
"Комунікаційна компанія "Естафета"  

  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Черняк Юрій Михайлович  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір образотворчого мистецтва "Логотип Приватного підприємства 
"Поліграфічно-видавничий дім "Твердиня" ("Логотип ПВД 
"Твердиня") 

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 

Номер реєстрації договору  4220  
 
Дата реєстрації договору                                18.02.2019 

 

Вид 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 "Поліграфічно-видавничий дім "Твердиня" - 
Мартинюк Лариса Петрівна  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Клімєнко Дмитро Олександрович  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка творів образотворчого мистецтва "Дизайн-проект 
ортопедичного салону "Ортотека"  

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва, збірник творів  
 

Номер реєстрації договору  4221  
 
Дата реєстрації договору                                18.02.2019 

 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 

Повне ім'я фізичної(их) або повне  

офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Клімєнко Дмитро Олександрович - Саклаков Вадим Вікторович  
  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Клімєнко Дмитро Олександрович  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка творів "Креслення, малюнки, опис обладнання ортопедичного 
салону "Ортотека" / "Чертежи, рисунки, описание оборудования 
ортопедического салона "Ортотека"  

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Збірник творів, креслення, фотографічний твір, ескіз, літературний 
письмовий твір  

 

Номер реєстрації договору  4222  
 
Дата реєстрації договору                                18.02.2019 

 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 

Повне ім'я фізичної(их) або повне  

офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Клімєнко Дмитро Олександрович - Саклаков Вадим Вікторович  
  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Танасійчук Степан Андрійович  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Сайт npshopping.com"  
 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  4223  
 
Дата реєстрації договору                                18.02.2019 

 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 

Повне ім'я фізичної(их) або повне  

офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Танасійчук Степан Андрійович - Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Нова Пошта"  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Ситий Іван Сергійович  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Фотографічні твори: "Cinnabon big box"; "Fruit big box"  
 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Фотографічний твір, складений твір  
 

Номер реєстрації договору  4224  
 
Дата реєстрації договору                                19.02.2019 

 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 

Повне ім'я фізичної(их) або повне  

офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Ситий Іван Сергійович - Куценко Олана Казбеківна  
  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Краснощок Вадим Євгенійович  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Фотографічні твори: "Coffee break light smart box"; "Пасхальная 
корзина"; "Оп-цаца smart box"; "Hot chicken smart box"; "Hot fish 
лосось smart box"; "Hot fish нототения smart box"; "Hot pork smart 
box"; "New Year Деликатес big box"; "Shuba duba big box"; "Lunch big 
box"; "Christmas big box"; "Dinner big box"  

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Фотографічний твір, складений твір  
 

Номер реєстрації договору  4225  
 
Дата реєстрації договору                                19.02.2019 

 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 

Повне ім'я фізичної(их) або повне  

офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Краснощок Вадим Євгенійович - Куценко Олана Казбеківна  
  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Краснощок Вадим Євгенійович  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Фотографічні твори: "Kids champagne"; "Киш Лорен smart box"; 
"Киш Лорен big box"; "Антипасти smart box"; "Sandwich smart box"; 
"ЗОЖ smart box"; "ЗОЖ dessert smart box"; "Halloween smart box"; 
"Halloween dessert big box"; "ЗОЖ dessert big box"; "ЗОЖ big box"; 
"Man's party big box"  

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Фотографічний твір, складений твір  
 

Номер реєстрації договору  4226  
 
Дата реєстрації договору                                19.02.2019 

 

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  Краснощок Вадим Євгенійович - Куценко Олана Казбеківна  
  
 
 

 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Краснощок Вадим Євгенійович  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Фотографічні твори: "Brutal big box"; "La-la-love smart box"; "Friends 
smart box"; "Light smart box"; "Lunch kids big box"; "Sweet kids big 
box"; "Maslenitsa big box"; "Maslenitsa Light big box"; "Wonder Woman 
box"; "Girls party box #2"; "Mimoza big box"; "Brutal smart box №1"; 
"Brutal smart box №2"; "Chef salads smart box"; "Grill chicken smart 
box"; "Grill pork smart box"; "Cinnabon smart box"; "Dinner fish smart 
box"; "Dinner meat smart box"; "Постный smart box #1"; "Kids fruit 
smart box"; "Kids sandwich smart box"; "Kids sushi smart box"; "Kids 
sweet smart box"; "Морс из клюквы"; "Узвар"; "Постный smart box 
#2"; "Coffee break classic smart box"; "Girls party smart box"; "Kids mini 
burger smart box"   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Фотографічний твір, складений твір  
 

Номер реєстрації договору  4227  
 
Дата реєстрації договору                                19.02.2019 

 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 

Повне ім'я фізичної(их) або повне  

офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Краснощок Вадим Євгенійович - Куценко Олана Казбеківна  
  
 

 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Бронецька Сільвія Радовна  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Фотографічні твори: "Dessert smart box";  "Finger food smart box "; 
"Kids smart box";  "Mini burger smart box"; "Tapas №1 smart box";  
"Tapas №2 smart box"; "Tapas №3 smart box";  "Vegetarian smart box"; 
"Cheese smart box";  "Fruit smart box"; "Mix sandwich smart box";  "Pie 
smart box"; "Salad smart box";  "Sushi smart box"  

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Фотографічний твір, складений твір  
 

Номер реєстрації договору  4228  
 
Дата реєстрації договору                                19.02.2019 

 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 

Повне ім'я фізичної(их) або повне  

офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Бронецька Сільвія Радовна - Куценко Олана Казбеківна  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Бронецька Сільвія Радовна  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Фотографічні твори: "Cheese big box"; "Антипасти big box"; "Бейгл 
big box"; "Meat big box"; "Mix Sandwich big box"; "Salad big box"; 
"Sushi big box"; "Kids big box"; "Vegetarian big box"; "Pie  big box"; 
"Finger food  big box"; "Tapas #1 big box"; "Tapas #2 big box"; "Tapas #3 
big box"; "Киш лорен big box"; "Sandwich big box"; "Mini burger big 
box"; "Dessert big box"; "Coffee break light big box"; "Beer big box"; 
"Sandwich spread big box"; "Sushirrito big box"; "Brainstorm big box"; 
"Hot fish big box"; "Hot meat big box"; "Green Day big box"; "Girls party 
big box"; "Patrick big box"; "Crill big box"; "Picnic classic big box"; 
"Picnic meat & fish big box"; "Picnic meat big box"  

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Фотографічний твір, складений твір  
 

Номер реєстрації договору  4229  
 
Дата реєстрації договору                                19.02.2019 

 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 

Повне ім'я фізичної(их) або повне  

офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Бронецька Сільвія Радовна - Куценко Олана Казбеківна  
  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Бронецька Сільвія Радовна  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Фотографічні твори: "Пасхальный кулич"; "Breakfast big box"; "Chef 
salads big box"; "Coffee break classic big box"; "Tapas # 4 big box"; 
"Лимонад лайм-розмарин"; "Лимонад фруктовый"  

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Фотографічний твір, складений твір  
 

Номер реєстрації договору  4230  
 
Дата реєстрації договору                                19.02.2019 

 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 

Повне ім'я фізичної(их) або повне  

офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Бронецька Сільвія Радовна - Куценко Олана Казбеківна  
  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Кахута Ігор Вікторович, Драган Андрій Миколайович  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна пограма "Сервісні програмні засоби інформаційної 
взаємодії баз даних системи електронного документообігу та АРМ 
Керівника"  

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  4231  
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Дата реєстрації договору                                21.02.2019 

 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 

Повне ім'я фізичної(их) або повне  

офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Товариство з обмеженою відповідальністю Науково-дослідний 
інститут "Автопром" - Міністерство оборони України  

  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Молчанова Олена Олександрівна, Очеретяна Ольга Олегівна  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір науково-практичного характеру з 
ілюстраціями "Med ADVISER"  

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір науково-практичного характеру, 
ілюстрація  

 

Номер реєстрації договору  4232  
 
Дата реєстрації договору                                21.02.2019 

 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 

Повне ім'я фізичної(их) або повне  

офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Очеретяна Ольга Олегівна, Молчанова Олена Олександрівна - 
Очеретяна Наталя Юріївна  

  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Фоменко Тетяна Валеріївна  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка творів образотворчого мистецтва "80 портретів"  
 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 

Номер реєстрації договору  4233  
 
Дата реєстрації договору                                21.02.2019 

 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 

Повне ім'я фізичної(их) або повне  

офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Фоменко Тетяна Валеріївна - Возний Богдан Миколайович  
  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Шапіро Олександр Борисович  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний сценарій кінофільму "Море-Океан"  
 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Номер реєстрації договору  4234  
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Дата реєстрації договору                                21.02.2019 

 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 

Повне ім'я фізичної(их) або повне  

офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Шапіро Олександр Борисович - Товариство з обмеженою 
відповідальністю "ПРЕМ'ЄР-МЕДІА"  

  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Іванов Денис Віталійович  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Опис "Міжнародний кінофестиваль "Чілдрен Кінофест". Творча 
концепція"  

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Номер реєстрації договору  4235  
 
Дата реєстрації договору                                21.02.2019 

 

Вид 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 "АРТХАУС ТРАФІК" - 
Товариство з обмеженою відповідальністю "Трафік Філмз"  

  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Саліванов Денис Олегович  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Цикл творів образотворчого мистецтва "Ілюстрації, обкладинка, 
оригінал-макет для проведення поліграфічних робіт до циклу віршів 
Бориса Гриньова "Рояль"  

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 

Номер реєстрації договору  4236  
 
Дата реєстрації договору                                21.02.2019 

 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 

Повне ім'я фізичної(их) або повне  

офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Саліванов Денис Олегович - Гриньов Борис Вікторович  
  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Флакс Владислав Леонідович  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Програма для проведення тестів"  
 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  4237  
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Дата реєстрації договору                                22.02.2019 

 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 

Повне ім'я фізичної(их) або повне  

офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Флакс Владислав Леонідович - Еф1226Ей Корп. (F1226A Corp.)  
  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Пилипів Віталій Володимирович, Остафійчук Ярослав Васильович, 
Коценко Катерина Федорівна  

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір наукового характеру "Освітньо-професійна програма підготовки 
здобувачів вищої освіти на першому (бакалаврському) рівні: "Зелена 
економіка"  

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, ілюстрація  
 

Номер реєстрації договору  4238  
 
Дата реєстрації договору                                22.02.2019 

 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 

Повне ім'я фізичної(их) або повне  

офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Коценко Катерина Федорівна, Остафійчук Ярослав Васильович, 
Пилипів Віталій Володимирович - Державний вищий навчальний 
заклад "Київський національний економічний університет імені 
Вадима Гетьмана"  

  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Бежевець Олексій Олександрович  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Відеоролик "Роботизований спостережно-вогневий комплекс, 
мобільний "Мисливець" ("РСВК-М")  

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Аудіовізуальний твір  
 

Номер реєстрації договору  4239  
 
Дата реєстрації договору                                22.02.2019 

 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 

Повне ім'я фізичної(их) або повне  

офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Бежевець Олексій Олександрович - Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Конструкторське бюро "РОБОТІКС"  

  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Бежевець Олексій Олександрович  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Рекламний відеоролик "Роботизований спостережно-вогневий 
комплекс, мобільний "Мисливець" ("РСВК-Мисливець")  
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Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Аудіовізуальний твір  
 

Номер реєстрації договору  4240  
 
Дата реєстрації договору                                22.02.2019 

 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 

Повне ім'я фізичної(их) або повне  

офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Бежевець Олексій Олександрович - Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Конструкторське бюро "РОБОТІКС"  

  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Бежевець Олексій Олександрович  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Відеоролик "Роботизований спостережно-вогневий комплекс, 
мобільний "Мисливець" (РСВК-М "Мисливець")  

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Аудіовізуальний твір  
 

Номер реєстрації договору  4241  
 
Дата реєстрації договору                                22.02.2019 

 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 

Повне ім'я фізичної(их) або повне  

офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Бежевець Олексій Олександрович - Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Конструкторське бюро "РОБОТІКС"  

  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Бежевець Олексій Олександрович  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Відеоролик "Бойова дистанційно керована платформа 2 (другого 
покоління)" ("БДП")   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Аудіовізуальний твір  
 

Номер реєстрації договору  4242  
 
Дата реєстрації договору                                22.02.2019 

 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 

Повне ім'я фізичної(их) або повне  

офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Бежевець Олексій Олександрович - Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Конструкторське бюро "РОБОТІКС"  

  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Бежевець Олексій Олександрович  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Відеоролик "Роботизований спостережно-вогневий комплекс, 
мобільний 2 (другого покоління)" ("РСВК-М 2")   
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Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Аудіовізуальний твір  
 

Номер реєстрації договору  4243  
 
Дата реєстрації договору                                22.02.2019 

 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 

Повне ім'я фізичної(их) або повне  

офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Бежевець Олексій Олександрович - Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Конструкторське бюро "РОБОТІКС"  

  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Бежевець Олексій Олександрович  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Програмне забезпечення для керування 
"Бойовою дистанційно керованою платформою"  

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  4244  
 
Дата реєстрації договору                                22.02.2019 

 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 

Повне ім'я фізичної(их) або повне  

офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Бежевець Олексій Олександрович - Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Конструкторське бюро "РОБОТІКС"  

  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Бежевець Олексій Олександрович  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Програмне забезпечення для керування 
"Роботизованим спостережно-вогневим комплексом, мобільним"  

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  4245  
 
Дата реєстрації договору                                22.02.2019 

 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 

Повне ім'я фізичної(их) або повне  

офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Бежевець Олексій Олександрович - Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Конструкторське бюро "РОБОТІКС"  

  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Васильчук Олександр Миколайович, Демидюк Роман Васильович  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Складений твір "БРЕНДБУК VIDI"  
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Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, ілюстрація, фотографічний твір, 
складений твір  

 

Номер реєстрації договору  4246  
 
Дата реєстрації договору                                25.02.2019 

 

Вид 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 "ВІДІ АВТОСІТІ 
КІЛЬЦЕВА" - Джуринський Віталій Олександрович  

  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Кахута Ігор Вікторович, Струков Олексій Вікторович, Грудінін 
Михайло Михайлович, Черкес Михайло Юрійович  

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Спеціальне програмне забезпечення 
захищеної СЕДО у складі функціональних підсистем: "Організація 
документообігу", "Контроль виконавчої дисципліни", "Колективна 
робота з документами", "Нормативно-довідкова інформація", 
"Організація оперативного зберігання документів", "Архів", 
"Контроль доступу", "Адміністрування" та модулів: передачі 
документів на публікацію на WEB-порталах, для забезпечення функцій 
захисту інформації, реплікації даних між центральним і регіональними 
сховищами, взаємодії з СЕВ органів виконавчої влади, взаємодії з 
іншими ПТК"  

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  4247  
 
Дата реєстрації договору                                28.02.2019 

 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 

Повне ім'я фізичної(их) або повне  

офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Товариство з обмеженою відповідальністю Науково-дослідний 
інститут "Автопром" - Міністерство оборони України  

  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Кахута Ігор Вікторович, Струков Олексій Вікторович  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Програмні засоби для інформаційної 
взаємодії з системою електронної взаємодії центральних органів 
виконавчої влади (СЕВ)"  

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  4248  
 
Дата реєстрації договору                                28.02.2019 

 

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  Товариство з обмеженою відповідальністю Науково-дослідний 
інститут "Автопром" - Міністерство оборони України  

  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Кахута Ігор Вікторович, Грудінін Михайло Михайлович  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Програмні засоби для конвертації даних з 
підсистем електронного документообігу АСУ ПД "Дніпро" в макет 
СЕДО з базовою функціональністю"  

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  4249  
 
Дата реєстрації договору                                28.02.2019 

 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 

Повне ім'я фізичної(их) або повне  

офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Товариство з обмеженою відповідальністю Науково-дослідний 
інститут "Автопром" - Міністерство оборони України  

  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Лаптєв Валерій Сергійович  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка креслень "Напівоброблена вісь"  
 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Креслення, складений твір  
 

Номер реєстрації договору  4250  
 
Дата реєстрації договору                                28.02.2019 

 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 

Повне ім'я фізичної(их) або повне  

офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Лаптєв Валерій Сергійович - Товариство з обмеженою 
відповідальністю "ДДАП-РАКС"  

  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Білокаменський Олексій Ігорович  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "TakeUp Delivery" ("TakeUp") 
 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  4251  
 
Дата реєстрації договору                                01.03.2019 

 

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  Білокаменський Олексій Ігорович - Демченко Віталій Анатолійович  
  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Самоздран Ірина Сергіївна  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Вірш "Зірка"  
 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір (поезія)  
 

Номер реєстрації договору  4252  
 
Дата реєстрації договору                                01.03.2019 

 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 

Повне ім'я фізичної(их) або повне  

офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Самоздран Ірина Сергіївна - Аш Світлана Володимирівна  
  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Самоздран Ірина Сергіївна  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Вірш "Моя Історія"  
 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір (поезія)  
 

Номер реєстрації договору  4253  
 
Дата реєстрації договору                                01.03.2019 

 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 

Повне ім'я фізичної(их) або повне  

офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Самоздран Ірина Сергіївна - Аш Світлана Володимирівна  
  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Гудзенко Юрій Анатолійович  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Програмне забезпечення для організації бухгалтерського обліку 
"SmartFox"  

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  4254  
 
Дата реєстрації договору                                05.03.2019 

 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 

Повне ім'я фізичної(их) або повне  

офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Гудзенко Юрій Анатолійович - Приватне підприємство "СЕРВІС ПК 2000" 
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Гарбар Сергій Пилипович, Ліджеєв Сергій Анатолійович  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Додаткові модулі до комп'ютерної програми 
"Автоматизована інформаційна система "Державний бюджет" ("АІС 
"Державний бюджет") 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  4255  
 
Дата реєстрації договору                                05.03.2019 

 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 

Повне ім'я фізичної(их) або повне  

офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Ліджеєв Сергій Анатолійович, Гарбар Сергій Пилипович - Товариство 
з обмеженою відповідальністю "Центр інформаційних та аналітичних 
технологій"  

  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Гарбар Сергій Пилипович, Ліджеєв Сергій Анатолійович  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Додаткові модулі до комп'ютерної програми 
"Інформаційно-аналітична система "Місцеві бюджети" ("ІАС "Місцеві 
бюджети") 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  4256  
 
Дата реєстрації договору                                05.03.2019 

 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 

Повне ім'я фізичної(их) або повне  

офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Ліджеєв Сергій Анатолійович, Гарбар Сергій Пилипович - Товариство 
з обмеженою відповідальністю "Центр інформаційних та аналітичних 
технологій"  

  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Дерев'янчук Анатолій Йосипович, Вакал Андрій Олександрович, 
Москаленко Денис Русланович, Семенов Федір Дмитрович, Дегтярьов 
Владислав Валерійович  

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчальний твір "Мультимедійний підручник - 122-мм гаубиця Д-30"  
 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Складений твір, літературний письмовий твір, ілюстрація  
 

Номер реєстрації договору  4257  
 
Дата реєстрації договору                                05.03.2019 

 

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  Дегтярьов Владислав Валерійович, Семенов Федір Дмитрович, 
Москаленко Денис Русланович, Вакал Андрій Олександрович, 
Дерев'янчук Анатолій Йосипович - Сумський державний університет  

  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Качур Альона Сергіївна, Росенко Ганна Миколаївна, Ночовкін Сергій 
Анатолійович  

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний твір "Методическое пособие "Основы обучения в 
"Монтессори центре"  

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Номер реєстрації договору  4258  
 
Дата реєстрації договору                                06.03.2019 

 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 

Повне ім'я фізичної(их) або повне  

офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Качур Альона Сергіївна - Ночовкін Сергій Анатолійович, Росенко 
Ганна Миколаївна  

  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Коновалов Петро Олександрович  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Модуль Платформа комплексної 
інформаційної системи # DigitalAgriBusiness"  

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  4259  
 
Дата реєстрації договору                                06.03.2019 

 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 

Повне ім'я фізичної(их) або повне  

офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Товариство з обмеженою відповідальністю "Елекс Європа" - 
Сільськогосподарське товариство з обмеженою відповідальністю 
"ДРУЖБА-НОВА"  

  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Леонова Олександра Агафонівна  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірник творів художнього дизайну "Печиво "Дніпровські зорі" ("Зорі 
Дніпра" ) 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 

Номер реєстрації договору  4260  
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Дата реєстрації договору                                06.03.2019 

 

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  Білецька Лариса Володимирівна - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЮРИДИЧНА ФІРМА "БІЛЕЦЬКИЙ ТА 
ПАРТНЕРИ"  

  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Леонова Олександра Агафонівна  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Розробка дизайну "Печиво "Дніпро"  
 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 

Номер реєстрації договору  4261  
 
Дата реєстрації договору                                06.03.2019 

 

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  Білецька Лариса Володимирівна - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЮРИДИЧНА ФІРМА "БІЛЕЦЬКИЙ ТА 
ПАРТНЕРИ"  

  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Соседко Сергій Юрійович, Настенко Максим Іванович, Цепушел 
Андрій Геннадійович  

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "ERP ODOO SOLUTIONS v1.0" ("ERP ODOO 
SOLUTIONS v1.0") 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  4262  
 
Дата реєстрації договору                                07.03.2019 

 

Вид 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 "ТРИ ЕС 
ДЕВЕЛОПМЕНТ" - Соседко Сергій Юрійович  

  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Поліщук Олег Вікторович, Новохацький Олександр Федорович, 
Пироженко Артем Вікторович, Каневський Кирило Олександрович  

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Програмний комплекс "Медична 
інформаційна система "Health24" ("Health24.Platform") 
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Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  4263  
 
Дата реєстрації договору                                11.03.2019 

 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 

Повне ім'я фізичної(их) або повне  

офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Каневський Кирило Олександрович, Пироженко Артем Вікторович, 
Новохацький Олександр Федорович, Поліщук Олег Вікторович - 
Товариство з обмеженою відповідальністю "ЗДОРОВ'Я 24"  

  
 

 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Разорьонов Роман Володимирович, Хвищун Андрій Іванович, Бліщ 
Михайло Васильович, Мосорін Павло Дмитрович, Хараба Михайло 
Васильович  

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Спеціалізоване програмне забезпечення для 
автоматизованої системи "Оберіг"  

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  4264  
 
Дата реєстрації договору                                11.03.2019 

 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 

Повне ім'я фізичної(их) або повне  

офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Хараба Михайло Васильович, Мосорін Павло Дмитрович, Бліщ 
Михайло Васильович, Хвищун Андрій Іванович, Разорьонов Роман 
Володимирович - Товариство з обмеженою відповідальністю "Глобал 
Дайнемікс"  

  

 

 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Пеняк Ганна Олександрівна  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Ілюстрації до літературного твору "Буквоїди"  
 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва, ілюстрація, складений твір  
 

Номер реєстрації договору  4265  
 
Дата реєстрації договору                                11.03.2019 

 

Вид 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  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Лукашова Вікторія Володимирівна  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Персонал-ЗСУ"  
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  4266  
 
Дата реєстрації договору                                11.03.2019 

 

Вид 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 "СОФТЛАЙН ІТ" - 
Міністерство оборони України  

  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Пеняк Ганна Олександрівна  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Ілюстрації до літературного твору "Котофеевы"  
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва, складений твір  
 

Номер реєстрації договору  4267  
 
Дата реєстрації договору                                12.03.2019 

 

Вид 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  Іванюк Оксана Сергіївна, Зборовський Олег Володимирович, Симонік 
Микола Едуардович, Хінкулова Катерина Петрівна, Остріков Павло 
Владиславович  

 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Сценарій 12 (дванадцяти) серій ігрового телевізійного фільму 
"Козаки"  

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, створений для кіно  
 

Номер реєстрації договору  4268  
 
Дата реєстрації договору                                12.03.2019 

 

Вид договору  Договір про передачу виключного права на використання твору  
 
Повне ім'я фізичної(их) або повне  
офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Товариство з обмеженою відповідальністю "Міжнародна комерційна 
телерадіокомпанія " (ICTV) - Товариство з обмеженою 
відповідальністю "АЙ К'Ю"  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Васін Юрій Валєрьєвіч (Васин Юрий Валерьевич)  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір "Программа и стандарт работы 
"Chinese Friendly"  

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, твір образотворчого мистецтва, 
складений твір  

 

Номер реєстрації договору  4269  
 
Дата реєстрації договору                                13.03.2019 

 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 

Повне ім'я фізичної(их) або повне  

офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Васін Юрій Валєрьєвіч (Васин Юрий Валерьевич) - Товариство з 
обмеженою відповідальністю "Рейкарц Хотел Менеджмент"  

  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Іванова Ольга Павлівна, Кореньков Олександр Олександрович, 
Глагола Олександр Олександрович, Коношевич Надія Юріївна, 
Вершиніна Валерія Андріївна, Нижник Людмила Вікторівна, Гордієнко 
Ольга Владиславівна  

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Складений твір "Настільна антидискримінаційна гра "Бути жінкою"  
 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва, літературний письмовий твір, 
складений твір  

 

Номер реєстрації договору  4270  
 
Дата реєстрації договору                                13.03.2019 

 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 

Повне ім'я фізичної(их) або повне  

офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Гордієнко Ольга Владиславівна, Нижник Людмила Вікторівна, 
Вершиніна Валерія Андріївна, Коношевич Надія Юріївна, Глагола 
Олександр Олександрович, Кореньков Олександр Олександрович, 
Іванова Ольга Павлівна - Благодійна організація "Благодійний фонд 
"Стабілізейшен суппорт Сервісез"  

  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Колос Тамара Іванівна  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Креслення "Комплект конструкторской документации "Баллон 
11С771 00.4301.2260.0000.00.0; баллон 11С772 00.4302.2270.0000.00.0; 
баллон 11С771 00.4301.2260.0000.00.0 ТУ"  

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Креслення  
 

Номер реєстрації договору  4271  
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Дата реєстрації договору                                14.03.2019 

 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 

Повне ім'я фізичної(их) або повне  

офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Колос Тамара Іванівна - Державне підприємство "Конструкторське 
бюро "Південне" ім. М.К. Янгеля"  

  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Ігнатченко Андрій Юрійович, Єрмолаєв Сергій Володимирович, 
Шилько Павло Юрійович  

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Музичний твір з текстом "Без гриму (Make up free)"  
 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Номер реєстрації договору  4272  
 
Дата реєстрації договору                                14.03.2019 

 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 

Повне ім'я фізичної(их) або повне  

офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Шилько Павло Юрійович, Єрмолаєв Сергій Володимирович, 
Ігнатченко Андрій Юрійович - Товариство з обмеженою 
відповідальністю "ЕЙ БІ СТОРІ ПРОДАКШН"  

  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Ігнатченко Андрій Юрійович, Єрмолаєв Сергій Володимирович  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Музичний твір "У вишневому саду"  
 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір без тексту  
 

Номер реєстрації договору  4273  
 
Дата реєстрації договору                                15.03.2019 

 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 

Повне ім'я фізичної(их) або повне  

офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Єрмолаєв Сергій Володимирович, Ігнатченко Андрій Юрійович - 
Товариство з обмеженою відповідальністю "ЕЙ БІ СТОРІ 
ПРОДАКШН"  

  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Коваль Любомир Богданович, Бондар Олександр Васильович, Кулик 
Ростислав Орестович  

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Рromoter 2.0" ("Система управління 
квитковим господарством")" ("Рromoter 2.0") 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
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Номер реєстрації договору  4274  
 
Дата реєстрації договору                                18.03.2019 

 

Вид 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 "КРЕДІТМАКС ЛІМІТЕД" 
- Товариство з обмеженою відповідальністю "АРТ-"Б" Україна"  

  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Морозов Антон Семенович  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Система адміністрування доставки води"  
 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  4275  
 
Дата реєстрації договору                                19.03.2019 

 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 

Повне ім'я фізичної(их) або повне  

офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Морозов Антон Семенович - Козирєва Руслана Володимирівна, 
Пермінов Олег Олексійович, Пермінов Олексій Серафимович, Гузь 
Артем Олександрович, Сачук Владислав Олександрович, Семенюк 
Євгеній Сергійович  

  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Пеняк Ганна Олександрівна  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Ілюстрації до літературного твору "Приключения Пети и Маши"  
 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва, складений твір  
 

Номер реєстрації договору  4276  
 
Дата реєстрації договору                                19.03.2019 

 

Вид 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  Саліванова Вікторія Володимирівна  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Музичні твори до тексту пісень Бориса Гриньова: "Депресія"; 
"Скільки..."; "Світло кохання"; " Кай і Герда"; "Пізня любов"    

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір без тексту, складений твір  
 



Авторське право і суміжні права. Офіційний бюлетень № 52, 2019 

 

1398 

Номер реєстрації договору  4277  
 
Дата реєстрації договору                                20.03.2019 

 

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  Саліванова Вікторія Володимирівна - Гриньов Борис Вікторович  
  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Сільвестров Руслан Георгійович  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Засіб програмний криптографічного захисту 
інформації "Крипто автограф"  

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  4278  
 
Дата реєстрації договору                                21.03.2019 

 

Вид 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 "Ефіт текнолоджіс" - 
Товариство з обмеженою відповідальністю "АЙ ТІ ІНЖИНІРІНГ"  

  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Сільвестров Руслан Георгійович  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "EfitKeysTool для EfitKey"  
 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  4279  
 
Дата реєстрації договору                                21.03.2019 

 

Вид 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 "Ефіт текнолоджіс" - 
Товариство з обмеженою відповідальністю "АЙ ТІ ІНЖИНІРІНГ"  

  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Сільвестров Руслан Георгійович  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Засіб програмний криптографічного захисту 
інформації "Центр генерації ключів, v.3"  

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
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Номер реєстрації договору  4280  
 
Дата реєстрації договору                                21.03.2019 

 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 

Повне ім'я фізичної(их) або повне  

офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Товариство з обмеженою відповідальністю "Системи 
криптографічного захисту "КРИПТОСОФТ" - Товариство з 
обмеженою відповідальністю "АЙ ТІ ІНЖИНІРІНГ"  

  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Ваха Анна Олександрівна  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Огниво"  
 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Номер реєстрації договору  4281  
 
Дата реєстрації договору                                21.03.2019 

 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 

Повне ім'я фізичної(их) або повне  

офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Ваха Анна Олександрівна - Лемак Людмила Валентинівна  
  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Ваха Анна Олександрівна  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Один за одного"  
 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Номер реєстрації договору  4282  
 
Дата реєстрації договору                                21.03.2019 

 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 

Повне ім'я фізичної(их) або повне  

офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Ваха Анна Олександрівна - Скрипка Микола Вячеславович  
  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Бікулов Вадим Вікторович, Бікулов Володимир Вікторович, Ткаченко 
Максим Олександрович  

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Jit+ Онлайн сервіс для управління 
поставками сільськогосподарської продукції"  

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
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Номер реєстрації договору  4283  
 
Дата реєстрації договору                                21.03.2019 

 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 

Повне ім'я фізичної(их) або повне  

офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Ткаченко Максим Олександрович, Бікулов Володимир Вікторович, 
Бікулов Вадим Вікторович - Товариство з обмеженою відповідальністю 
"Джит Плюс"  

  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Лук'янчиков Олександр Вікторович  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  База даних "Бібліотека 3Д-моделей світлових приладів"  
 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  База даних  
 

Номер реєстрації договору  4284  
 
Дата реєстрації договору                                22.03.2019 

 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 

Повне ім'я фізичної(их) або повне  

офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Лук'янчиков Олександр Вікторович - Беренок Олександр Григорович  
  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Гузєєва Наталія Анатоліївна  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний твір "23 Образи Петрика П'яточкина"  
 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір (дитяча література)  
 

Номер реєстрації договору  4285  
 
Дата реєстрації договору                                22.03.2019 

 

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  Гузєєва Наталія Анатоліївна - Товариство з обмеженою 
відповідальністю "студіо КАПІ"  

  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Шварц Олег Романович  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір "Сценарій та візуалізація Комп'ютерної 
Програми-Додатку LOOKER"  

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір науково-прикладного характеру, 
ілюстрація  
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Номер реєстрації договору  4286  
 
Дата реєстрації договору                                22.03.2019 

 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 

Повне ім'я фізичної(их) або повне  

офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Шварц Олег Романович - Росоха Степан Іванович  
  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Сільвестров Руслан Георгійович  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Засіб криптографічного захисту інформації - 
носій ключової інформації "Ефіт Кеу"  

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  4287  
 
Дата реєстрації договору                                25.03.2019 

 

Вид 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 "Ефіт текнолоджіс" - 
Товариство з обмеженою відповідальністю "АЙ ТІ ІНЖИНІРІНГ"  

  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Швецов Ігор Олександрович  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Сценарій "1-4 серії оригінального аудіовізуального твору - 
телевізійного серіалу під робочою назваю "Операція "Дезертир""  

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, створений для кіно  
 

Номер реєстрації договору  4288  
 
Дата реєстрації договору                                25.03.2019 

 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 

Повне ім'я фізичної(их) або повне  

офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Швецов Ігор Олександрович - Товариство з обмеженою 
відповідальністю "ГРАВІС-КІНО"  

  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Дробаха Анатолій Іванович  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерні програми: Програмний комплекс криптографічного 
захисту інформації "КРИПТОСЕРВЕР"; Програмний комплекс 
криптографічного захисту інформації "КРИПТОСЕРВЕР". МОДУЛЬ 
ШИФРУВАННЯ"; Програмний комплекс криптографічного захисту 
інформації "КРИПТОСЕРВЕР". Центр генерації ключів"; Програмний 
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                                                                          комплекс криптографічного захисту інформації "КРИПТОСЕРВЕР". 
Модуль керування"; Програмний комплекс криптографічного захисту 
інформації "КРИПТОСЕРВЕР". Центр розподілу ключів"  

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  4289  
 
Дата реєстрації договору                                25.03.2019 

 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 

Повне ім'я фізичної(их) або повне  

офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Товариство з обмеженою відповідальністю "Системи 
криптографічного захисту "КРИПТОСОФТ" - Товариство з 
обмеженою відповідальністю "АЙ ТІ ІНЖИНІРІНГ"  

  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Малихін Анатолій Віталійович, Пулавський Анатолій Антонович  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "USPIH"  
 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  4290  
 
Дата реєстрації договору                                26.03.2019 

 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 

Повне ім'я фізичної(их) або повне  

офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Малихін Анатолій Віталійович - Пулавський Анатолій Антонович  
  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Литвиненко Владлен Олександрович (Володимир Караваєв)  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Аналітично-правовий посібник "Правовий навігатор дорожньої 
поліції. Особливості розгляду та впровадження справ у сфері 
забезпечення безпеки дорожнього руху"   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Номер реєстрації договору  4291  
 
Дата реєстрації договору                                27.03.2019 

 

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  Литвиненко Владлен Олександрович - Товариство з обмеженою 
відповідальністю "УКРАЇНСЬКІ СИСТЕМНІ ІНФОРМАЦІЙНІ 
ТЕХНОЛОГІЇ"  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Дерев'янчук Анатолій Йосипович, Дегтярьов Владислав Валерійович, 
Семенов Федір Дмитрович  

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Інтеграція кейс-методів і інформаційних технологій у 
систему підготовки військових фахівців РВ і А"  

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Номер реєстрації договору  4292  
 
Дата реєстрації договору                                28.03.2019 

 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 

Повне ім'я фізичної(их) або повне  

офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Семенов Федір Дмитрович, Дегтярьов Владислав Валерійович, 
Дерев'янчук Анатолій Йосипович - Сумський державний університет  

  
 

 

 

 

 



ВІДОМОСТІ ПРО ОБЛІК ОРГАНІЗАЦІЙ 
КОЛЕКТИВНОГО УПРАВЛІННЯ 
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Організації колективного управління, які відповідно до статті 15 Закону України "Про ефективне 

управління майновими правами правовласників у сфері авторського права і (або) суміжних прав" та наказу 

Мінекономрозвитку від 21.11.2018 № 1741 "Про затвердження Порядку ведення реєстру організацій колектив-

ного управління" внесені до реєстру організацій колективного управління 

 

Номер свідоцтва, 

 дата видачі 

Повне               

найменування 

організації 

Сфера діяльності організації Місцезнаходження 

Наказ  

Мінекономрозвитку 

від 04.02.2019  

№ 150  

"Про реєстрацію 

організації  

колективного 

управління" 

Громадська  

спілка  

"Українська ліга 

авторських та 

суміжних прав" 

1) у будь-якій сфері добровільного колективного 

управління; 

2) у таких сферах розширеного колективного 

управління (див. примітку): 

- публічне виконання музичних недраматичних 

творів з текстом і без тексту, включно з тими тво-

рами, що включені до складу аудіовізуальних тво-

рів;  

- публічне сповіщення музичних недраматичних 

творів з текстом і без тексту, включно з тими тво-

рами, що включені до складу аудіовізуальних тво-

рів, крім кабельної ретрансляції;  

- право на справедливу винагороду, спільну для 

виконавців та виробників фонограм (відеограм), за 

публічне виконання фонограм і зафіксованих у 

них виконань чи публічну демонстрацію відео-

грам і зафіксованих у них виконань, опублікова-

них для використання з комерційною метою; 

- право на справедливу винагороду, спільну для 

виконавців та виробників фонограм (відеограм), за 

публічне сповіщення фонограм і зафіксованих у 

них виконань, відеограм і зафіксованих у них ви-

конань, опублікованих для використання з комер-

ційною метою, крім кабельної ретрансляції.  

3) у таких сферах обов'язкового колективного 

управління (див. примітку):  

- право слідування щодо творів образотворчого 

мистецтва;  

- репрографічне відтворення творів та їх частин 

(уривків); 

- відтворення в домашніх умовах і в особистих ці-

лях творів, виконань, зафіксованих у фонограмах, 

відеограмах, їх примірниках, а також аудіовізуа-

льних творів та їх примірників;  

- кабельна ретрансляція об'єктів авторського права 

і (або) суміжних прав, крім прав організацій мов-

лення щодо їхніх власних програм (передач) мов-

лення. 

 

Примітка: Громадській спілці "Українська ліга 

авторських та суміжних прав" з урахуванням час-

тин п'ятої та шостої статті 12 Закону України "Про 

ефективне управління майновими правами право-

вул. Євгена  

Сверстюка, 23,  

офіс 1016, м. Київ, 

02002, Україна 
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власників у сфері авторського права і (або) суміж-

них прав" не дозволяється здійснювати діяльність 

у сферах розширеного та обов'язкового колектив-

ного управління, визначених у підпунктах 2 і 3 

пункту 1 наказу Мінекономрозвитку від 

04.02.2019 № 150 "Про реєстрацію організації ко-

лективного управління", до моменту її акредитації 

в порядку, установленому зазначеним Законом. 

Наказ  

Мінекономрозвитку 

від 13.02.2019  

№ 210  

"Про реєстрацію 

організації  

колективного 

управління" 

Спілка об'єднань 

громадян  

"Асоціація з 

управління  

аудіовізуальними 

правами  

"АРМА-Україна" 

1) у будь-якій сфері добровільного колективного 

управління;   

2) у таких сферах обов'язкового колективного 

управління (див. примітку): 

- право слідування щодо творів образотворчого 

мистецтва; 

- відтворення в домашніх умовах і в особистих ці-

лях творів, виконань, зафіксованих у фонограмах, 

відеограмах, їх примірниках, а також аудіовізуа-

льних творів та їх примірників; 

- кабельна ретрансляція об'єктів авторського права 

і (або) суміжних прав, крім прав організацій мов-

лення щодо їхніх власних програм (передач) мов-

лення. 

 

Примітка: Спілці об'єднань громадян "Асоціація 

з управління аудіовізуальними правами "АРМА-

Україна" з урахуванням частин п'ятої та шостої 

статті 12 Закону України "Про ефективне управ-

ління майновими правами правовласників у сфері 

авторського права і (або) суміжних прав" не до-

зволяється здійснювати діяльність у сферах роз-

ширеного та обов'язкового колективного управ-

ління, визначених у підпункті 2 пункту 1 наказу 

Мінекономрозвитку від 13.02.2019 № 210 "Про 

реєстрацію організації колективного управління", 

до моменту її акредитації в порядку, установлено-

му зазначеним Законом. 

вул. Дмитрівська, 

буд. 46, м. Київ, 

01054, Україна 

Наказ  

Мінекономрозвитку 

від 06.03.2019  

№ 360  

"Про реєстрацію 

організації  

колективного 

управління" 

Громадська  

спілка  

"Українська Ліга 

Музичних Прав" 

1) у таких сферах розширеного колективного уп-

равління (див. примітку): 

- публічне виконання музичних недраматичних 

творів з текстом і без тексту, включно з тими тво-

рами, що включені до складу аудіовізуальних тво-

рів;  

- публічне сповіщення музичних недраматичних 

творів з текстом і без тексту, включно з тими тво-

рами, що включені до складу аудіовізуальних тво-

рів, крім кабельної ретрансляції;  

- право на справедливу винагороду, спільну для 

виконавців та виробників фонограм (відеограм), за 

публічне виконання фонограм і зафіксованих у 

них виконань чи публічну демонстрацію відеог-

рам і зафіксованих у них виконань, опублікованих 

для використання з комерційною метою; 

2) у сфері обов'язкового колективного управління 

(див. примітку) - репрографічне відтворення тво-

рів та їх частин (уривків). 

вул. Шовковична, 10, 

кв. 28, м. Київ, 01021
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Примітка: Громадській спілці "Українська Ліга 

Музичних Прав" з урахуванням частин п'ятої та 

шостої статті 12 Закону України "Про ефективне 

управління майновими правами правовласників у 

сфері авторського права і (або) суміжних прав" не 

дозволяється здійснювати діяльність у сферах роз-

ширеного та обов'язкового колективного управ-

ління, визначених у підпунктах 1 і 2 пункту 1 

наказу Мінекономрозвитку від 06.03.2019 № 360 

"Про реєстрацію організації колективного управ-

ління", до моменту її акредитації в порядку, уста-

новленому зазначеним Законом. 

Наказ  

Мінекономрозвитку 

від 13.03.2019    

№ 396  

"Про реєстрацію 

організації 

колективного 

управління" 

Громадська  

спілка  

"Українське  

товариство  

музичних та  

театральних  

авторів" 

1) у будь-якій сфері добровільного колективного 

управління; 

2) у таких сферах розширеного колективного уп-

равління  (див. примітку): 

- публічне виконання музичних недраматичних 

творів з текстом і без тексту, включно з тими тво-

рами, що включені до складу аудіовізуальних тво-

рів;  

- публічне сповіщення музичних недраматичних 

творів з текстом і без тексту, включно з тими тво-

рами, що включені до складу аудіовізуальних тво-

рів, крім кабельної ретрансляції. 

 

Примітка: Громадській спілці "Українське това-

риство музичних та театральних авторів" з ураху-

ванням частини п'ятої статті 12 Закону України 

"Про ефективне управління майновими правами 

правовласників у сфері авторського права і (або) 

суміжних прав" не дозволяється здійснювати дія-

льність у сферах розширеного колективного 

управління, визначених у підпункті 2 пункту 1 на-

казу Мінекономрозвитку від 13.03.2019 № 396 

"Про реєстрацію організації колективного управ-

ління", до моменту її акредитації в порядку, уста-

новленому зазначеним Законом. 

вул. Юрія Іллєнка, 

12, м. Київ, 04050 

Наказ  

Мінекономрозвитку 

від 04.02.2019    

№ 150  

"Про реєстрацію 

організації  

колективного 

управління" 

Громадська  

спілка  

"Український 

музичний  

альянс" 

1) у будь-якій сфері добровільного колективного 

управління; 

2) у таких сферах розширеного колективного 

управління (див. примітку): 

- право на справедливу винагороду, спільну для 

виконавців та виробників фонограм (відеограм), за 

публічне сповіщення фонограм і зафіксованих у 

них виконань, відеограм і зафіксованих у них ви-

конань, опублікованих для використання з комер-

ційною метою, крім кабельної ретрансляції;  

3) у таких сферах обов'язкового колективного уп-

равління (див. примітку): 

- репрографічне відтворення творів та їх частин 

(уривків); 

- відтворення в домашніх умовах і в особистих ці-

лях творів, виконань, зафіксованих у фонограмах, 

вул. Шовковична, 

10, оф. 28, м. Київ, 

01021, Україна 
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відеограмах, їх примірниках, а також аудіовізуаль-

них творів та їх примірників;  

- кабельна ретрансляція об'єктів авторського права 

і (або) суміжних прав, крім прав організацій мов-

лення щодо їхніх власних програм (передач) мов-

лення. 

 

Примітка: Громадській спілці "Українська ліга 

авторських та суміжних прав" з урахуванням час-

тин п'ятої та шостої статті 12 Закону України "Про 

ефективне управління майновими правами право-

власників у сфері авторського права і (або) суміж-

них прав" не дозволяється здійснювати діяльність 

у сферах розширеного та обов'язкового колектив-

ного управління, визначених у підпунктах 2 і 3 

пункту 1 наказу Мінекономрозвитку від 04.02.2019 

№ 150 "Про реєстрацію організації колективного 

управління", крім сфер, зазначених в графі 6 

"Сфера акредитації", до моменту її акредитації в 

порядку, установленому зазначеним Законом. 

Наказ  

Мінекономрозвитку 

від 08.04.2019    

№ 588  

"Про реєстрацію 

організації  

колективного 

управління" 

Громадська  

організація 

"Українська 

агенція з  

авторських та 

суміжних прав" 

1) у будь-якій сфері добровільного колективного 

управління; 

2) у таких сферах розширеного колективного 

управління (див. примітку): 

- публічне виконання музичних недраматичних 

творів з текстом і без тексту, включно з тими тво-

рами, що включені до складу аудіовізуальних тво-

рів;  

- публічне сповіщення музичних недраматичних 

творів з текстом і без тексту, включно з тими тво-

рами, що включені до складу аудіовізуальних тво-

рів, крім кабельної ретрансляції; 

3) у таких сферах обов'язкового колективного 

управління (див. примітку): 

- право слідування щодо творів образотворчого 

мистецтва; 

- репрографічне відтворення творів та їх частин 

(уривків); 

- кабельна ретрансляція об'єктів авторського права 

і (або) суміжних прав, крім прав організацій мов-

лення щодо їхніх власних програм (передач) мов-

лення. 

 

Примітка: Громадській організації "Українська 

агенція з авторських та суміжних прав" з ураху-

ванням частин п'ятої та шостої статті 12 Закону 

України "Про ефективне управління майновими 

правами правовласників у сфері авторського права 

і (або) суміжних прав" не дозволяється здійснюва-

ти діяльність у сферах розширеного та обов'яз-

кового колективного управління, визначених у 

підпунктах 2 і 3 пункту 1 цього наказу, до момен-

ту її акредитації в порядку, установленому зазна-

ченим Законом. 

вул. Богдана  

Хмельницького, 41, 

літ. А, оф. 1-3,  

м. Київ, 01030, 

Україна 
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Наказ  

Мінекономрозвитку 

від 22.04.2019  

№ 701  

"Про реєстрацію  

організації  

колективного 

управління" 

Всеукраїнська 

громадська  

організація 

"Всеукраїнське 

Агентство  

Авторських 

Прав" 

1) у будь-якій сфері добровільного колективного 

управління; 

2) у таких сферах розширеного колективного 

управління  (див. примітку): 

- публічне виконання музичних недраматичних 

творів з текстом і без тексту, включно з тими тво-

рами, що включені до складу аудіовізуальних тво-

рів;  

- публічне сповіщення музичних недраматичних 

творів з текстом і без тексту, включно з тими тво-

рами, що включені до складу аудіовізуальних тво-

рів, крім кабельної ретрансляції;  

- право на справедливу винагороду, спільну для 

виконавців та виробників фонограм (відеограм), за 

публічне виконання фонограм і зафіксованих у 

них виконань чи публічну демонстрацію відеог-

рам і зафіксованих у них виконань, опублікованих 

для використання з комерційною метою; 

- право на справедливу винагороду, спільну для 

виконавців та виробників фонограм (відеограм), за 

публічне сповіщення фонограм і зафіксованих у 

них виконань, відеограм і зафіксованих у них ви-

конань, опублікованих для використання з комер-

ційною метою, крім кабельної ретрансляції. 

 

Примітка: Всеукраїнській громадській організації 

"Всеукраїнське Агенство Авторських Прав" з ура-

хуванням частин п'ятої та шостої статті 12 Закону 

України "Про ефективне управління майновими 

правами правовласників у сфері авторського права 

і (або) суміжних прав" не дозволяється здійснюва-

ти діяльність у сферах розширеного та обов'яз-

кового колективного управління, визначених у 

підпунктах 2 і 3 пункту 1 наказу Мінекономрозви-

тку від 22.04.2019 № 701 "Про реєстрацію органі-

зації колективного управління", до моменту її ак-

редитації в порядку, установленому зазначеним 

Законом. 

вул. Довнар-Заполь-

ського, 4, кв. 102,  

м. Київ, 04116,  

Україна 

Наказ  

Мінекономрозвитку 

від 24.04.2019  

№ 721  

"Про реєстрацію  

організації  

колективного 

управління" 

Громадська  

організація "Об'-

єднання  

колективного 

управління  

"Оберіг" 

1) у будь-якій сфері добровільного колективного 

управління; 

2) у таких сферах розширеного колективного 

управління (див. примітку):  

- право на справедливу винагороду, спільну для 

виконавців та виробників фонограм (відеограм), за 

публічне виконання фонограм і зафіксованих у 

них виконань чи публічну демонстрацію відеог-

рам і зафіксованих у них виконань, опублікованих 

для використання з комерційною метою; 

- право на справедливу винагороду, спільну для 

виконавців та виробників фонограм (відеограм), за 

публічне сповіщення фонограм і зафіксованих у 

них виконань, відеограм і зафіксованих у них ви-

конань, опублікованих для використання з комер-

ційною метою, крім кабельної ретрансляції; 

3) у таких сферах обов'язкового колективного 

управління (див. примітку):  

вул. Пушкінська, 

32, м. Київ, 01004, 

Україна 
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Номер свідоцтва, 

 дата видачі 

Повне               

найменування 

організації 

Сфера діяльності організації Місцезнаходження 

- кабельна ретрансляція об'єктів авторського права 

і (або) суміжних прав, крім прав організацій мов-

лення щодо їхніх власних програм (передач) мов-

лення. 

 

Примітка: Громадській організації "Об'єднання 

колективного управління  "Оберіг" з урахуванням 

частин п'ятої та шостої статті 12 Закону України 

"Про ефективне управління майновими правами 

правовласників у сфері авторського права і (або) 

суміжних прав" не дозволяється здійснювати дія-

льність у сферах розширеного та обов'язкового 

колективного управління, визначених у підпунк-

тах 2 і 3 пункту 1 наказу Мінекономрозвитку від 

24.04.2019 № 721 "Про реєстрацію організації ко-

лективного управління", до моменту її акредитації 

в порядку, установленому зазначеним Законом. 

 

 

Відомості про Державну організацію  "Українське агентство з авторських та суміжних прав", сві-

доцтво про облік організації колективного управління якої, видане до набрання чинності Законом України "Про 

ефективне управління майновими правами правовласників у сфері авторського права і (або) суміжних прав", 

 втратить чинність після завершення реалізації процедур, передбачених пунктами 4-5 розділу VI "Прикін-

цеві та перехідні положення" Закону України № 2415 "Про ефективне управління майновими правами право-

власників у сфері авторського права і (або) суміжних прав". 

 

Номер свідоцтва, 

 дата видачі 

Повне               

найменування 

організації 

Сфера діяльності організації Місцезнаходження 

Свідоцтво про 

облік організації 

колективного 

управління  

№ 3/2003 від 

22.08.2003 

Державна 

організація 

"Українське 

агентство з  

авторських та 

суміжних прав" 

Управління на колективній основі майновими 

правами суб'єктів авторського права і суміжних 

прав. 

вул. Хрещатик, 44, 

поверх 3, м. Київ, 

01001 

 

 



ВІДОМОСТІ ПРО УПОВНОВАЖЕНІ ОРГАНІЗАЦІЇ КОЛЕКТИВНОГО 
УПРАВЛІННЯ, ЯКІ ЗДІЙСНЮЮТЬ ЗБИРАННЯ І РОЗПОДІЛ ВИ-
НАГОРОДИ (РОЯЛТІ) ЗА ВИКОРИСТАННЯ ОПУБЛІКОВАНИХ ІЗ 
КОМЕРЦІЙНОЮ МЕТОЮ ФОНОГРАМ І ВІДЕОГРАМ ТА ЗАФІКСО-
ВАНИХ У НИХ ВИКОНАНЬ 

 

 

1410 

 

 

Станом на 24 квітня 2019 року свідоцтва про уповноважені організації колективного управління, які 

здійснюють збирання і розподіл винагороди (роялті) за використання опублікованих із комерційною метою 

фонограм і відеограм та зафіксованих у них виконань втратили чинність. 

 



ВІДОМОСТІ ПРО УПОВНОВАЖЕНІ ОРГАНІЗАЦІЇ КОЛЕКТИВНОГО УПРАВЛІННЯ, ЯКІ ПРО-
ДОВЖУЮТЬ ДІЯЛЬНІСТЬ ЯК УПОВНОВАЖЕНІ ОРГАНІЗАЦІЇ КОЛЕКТИВНОГО УПРАВ-
ЛЯННЯ ЩОДО ЗБИРАННЯ І РОЗПОДІЛУ МІЖ СУБ'ЄКТАМИ АВТОРСЬКОГО ПРАВА І 
(АБО) СУМІЖНИХ ПРАВ КОШТІВ ВІД ВІДРАХУВАНЬ (ВІДСОТКІВ) ВИРОБНИКАМИ ТА ІМ-
ПОРТЕРАМИ ОБЛАДНАННЯ І МАТЕРІАЛЬНИХ НОСІЇВ, ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ ЯКИХ У 
ДОМАШНІХ УМОВАХ МОЖНА ЗДІЙСНИТИ ВІДТВОРЕННЯ ТВОРІВ І ВИКОНАНЬ, ЗАФІК-
СОВАНИХ У ФОНОГРАМАХ І (АБО) ВІДЕОГРАМАХ, І СВІДОЦТВА ЯКИХ ПРО ОБЛІК ОР-
ГАНІЗАЦІЙ КОЛЕКТИВНОГО УПРАВЛІННЯ, ПРО УПОВНОВАЖЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЙ КО-
ЛЕКТИВНОГО УПРАВЛІННЯ У ЗАЗНАЧЕНИХ СФЕРАХ, ВИДАНІ ДО НАБРАННЯ ЧИННОС-
ТІ ЗАКОНОМ УКРАЇНИ "ПРО ЕФЕКТИВНЕ УПРАВЛІННЯ МАЙНОВИМИ ПРАВАМИ ПРА-
ВОВЛАСНИКІВ У СФЕРІ АВТОРСЬКОГО ПРАВА І (АБО) СУМІЖНИХ ПРАВ", ВТРАЧАЮТЬ 
ЧИННІСТЬ ЧЕРЕЗ ЧОТИРНАДЦЯТЬ МІСЯЦІВ З ДНЯ НАБРАННЯ ЧИННОСТІ ЦИМ ЗАКО-
НОМ, З ДАТИ ЗАКІНЧЕННЯ ПРИЙОМУ ЗАЯВ НА УЧАСТЬ В КОНКУРСІ НА АКРЕДИТАЦІЮ 
У СФЕРІ ОБОВ'ЯЗКОВОГО  КОЛЕКТИВНОГО УПРАВЛІННЯ "ВІДТВОРЕННЯ В ДОМАШНІХ 
УМОВАХ І В ОСОБИСТИХ ЦІЛЯХ ТВОРІВ, ВИКОНАНЬ, ЗАФІКСОВАНИХ У ФОНОГРАМАХ, 
ВІДЕОГРАМАХ, ЇХ ПРИМІРНИКАХ, А ТАКОЖ АУДІОВІЗУАЛЬНИХ ТВОРІВ ТА ЇХ ПРИМІР-
НИКІВ" (ПУНКТ 3 РОЗДІЛУ VI "ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ" ЗАКОНУ) 

 

 

1411 

 

Номер свідоцтва,             

дата видачі 

Повне найменування 

організації 

Сфера діяльності уповноваженої організації Місцезнаходження 

Свідоцтво про облік 

організації колективного 

управління  

№ 4/2003  

від 22.08.2003 

 

Свідоцтво про                   

уповноваження 

організації колективного 

управління № 2/У  

від 20.12.2007 

Об'єднання 

підприємств 

"Український  

музичний альянс" 

Уповноважена здійснювати збирання 

і розподіл між суб'єктами авторсько-

го права і (або) суміжних прав кош-

тів від відрахувань (відсотків) вироб-

никами та імпортерами обладнання і 

матеріальних носіїв, із застосуванням 

яких у домашніх умовах можна здій-

снити відтворення творів і виконань, 

зафіксованих у фонограмах і (або) 

відеограмах відповідно до постанови 

Кабінету Міністрів України від 27 

червня 2003 року № 992 "Про розмір 

відрахувань виробниками та імпорте-

рами обладнання і матеріальних но-

сіїв, із застосуванням яких у домаш-

ніх умовах можна здійснити відтво-

рення творів і виконань, зафіксова-

них у фонограмах і (або) відеограмах". 

вул. Січових 

Стрільців, 1-5,        

оф. 614, м. Київ, 

04053 

Свідоцтво про облік 

організації колективного 

управління № 14/2008 

від 01.08.2008 

 

Свідоцтво про                   

уповноваження 

організації колективного 

управління № 3/У  

від 29.12.2014 

Всеукраїнська  

громадська організація 

"Всеукраїнське 

Агентство  

Авторських Прав"  

Уповноважена здійснювати збирання 

і розподіл між суб'єктами авторсько-

го права і (або) суміжних прав кош-

тів від відрахувань (відсотків) вироб-

никами та імпортерами обладнання і 

матеріальних носіїв, із застосуван-

ням яких у домашніх умовах можна 

здійснити відтворення творів і вико-

нань, зафіксованих у фонограмах і (або) 

відеограмах відповідно до постанови 

Кабінету Міністрів України від 27 

червня 2003 року № 992 "Про розмір 

відрахувань виробниками та імпор-

терами обладнання і матеріальних но-

сіїв, із застосуванням яких у домаш-

ніх умовах можна здійснити відтво-

рення творів і виконань, зафіксова-

них у фонограмах і (або) відеограмах". 

вул. Дніпровська 

Набережна, 26-Ж,  

оф. 5, м. Київ, 

02132 



ПОКАЖЧИКИ 
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Нумераційний покажчик свідоцтв про реєстрацію авторського права  
на твір за об'єктами авторського права 

 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Аудіовізуальний твір 

84053, 84467, 84468, 84767, 84922, 84952, 85001, 85146, 85412, 85476, 85523, 

85667, 85728, 85918, 86171, 86266, 86457, 86458, 86663, 87249 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

База даних 

84384, 85061, 85657, 85705, 86526 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Драматичний твір 

84870, 85319 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Ескіз 

84194, 84424, 84498, 84505, 84554, 84821, 84822, 84823, 84824, 85072, 85073, 

85552, 85606, 85607, 85608, 85772, 85963, 85964, 85965, 85966, 86807, 86808, 

86809, 86810, 86811, 86892, 87008, 87024 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Збірник звичайних даних 

86422 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Збірник творів 

84413, 84896, 87204, 87205 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Ілюстрація 

84039, 84040, 84041, 84068, 84123, 84160, 84161, 84163, 84181, 84235, 84240, 

84249, 84301, 84319, 84329, 84334, 84335, 84403, 84425, 84427, 84428, 84429, 

84435, 84444, 84445, 84446, 84451, 84487, 84488, 84489, 84490, 84516, 84522, 

84523, 84562, 84581, 84593, 84595, 84616, 84655, 84657, 84686, 84687, 84733, 

84745, 84763, 84801, 84802, 84867, 84905, 84909, 84910, 84918, 84928, 84929, 

84930, 84931, 84932, 84933, 84934, 84981, 85014, 85024, 85040, 85057, 85097, 

85128, 85134, 85167, 85193, 85225, 85230, 85231, 85232, 85234, 85268, 85269, 

85270, 85271, 85272, 85273, 85274, 85275, 85276, 85277, 85291, 85292, 85293, 

85294, 85295, 85296, 85308, 85309, 85330, 85331, 85347, 85355, 85373, 85442, 

85487, 85493, 85498, 85499, 85500, 85501, 85549, 85550, 85551, 85596, 85609, 

85612, 85621, 85626, 85627, 85630, 85633, 85660, 85661, 85662, 85704, 85739, 

85751, 85756, 85763, 85795, 85796, 85797, 85798, 85799, 85803, 85829, 85833, 

85851, 85854, 85898, 85982, 86012, 86059, 86099, 86105, 86107, 86108, 86120, 

86136, 86199, 86231, 86243, 86246, 86258, 86268, 86312, 86334, 86336, 86338, 

86365, 86414, 86415, 86416, 86481, 86507, 86508, 86510, 86516, 86521, 86523, 

86540, 86541, 86557, 86671, 86702, 86703, 86728, 86738, 86739, 86741, 86742, 

86743, 86744, 86825, 86876, 86877, 86878, 86879, 86890, 86917, 86924, 86925, 

86930, 86967, 87009, 87010, 87011, 87030, 87129, 87138, 87141, 87164, 87198, 

87217, 87261, 87265, 87297, 87316, 87317, 87318 
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Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Картографічний твір 

86256 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Комп'ютерна програма 

84032, 84073, 84075, 84076, 84077, 84082, 84083, 84115, 84127, 84133, 84137, 

84150, 84168, 84198, 84199, 84200, 84201, 84202, 84203, 84232, 84234, 84237, 

84239, 84241, 84247, 84248, 84263, 84285, 84300, 84305, 84306, 84308, 84309, 

84318, 84332, 84333, 84348, 84363, 84364, 84372, 84373, 84374, 84375, 84380, 

84398, 84430, 84431, 84432, 84433, 84434, 84437, 84438, 84443, 84452, 84455, 

84471, 84510, 84535, 84536, 84539, 84544, 84551, 84552, 84553, 84577, 84588, 

84589, 84590, 84591, 84592, 84604, 84605, 84608, 84622, 84634, 84656, 84680, 

84681, 84682, 84697, 84716, 84717, 84719, 84728, 84729, 84746, 84768, 84791, 

84792, 84809, 84813, 84826, 84838, 84841, 84852, 84872, 84877, 84878, 84906, 

84907, 84908, 84965, 84966, 85005, 85006, 85010, 85011, 85012, 85027, 85029, 

85061, 85063, 85079, 85080, 85081, 85093, 85104, 85105, 85106, 85107, 85108, 

85112, 85113, 85133, 85223, 85226, 85241, 85329, 85334, 85337, 85360, 85361, 

85362, 85383, 85397, 85423, 85426, 85427, 85428, 85429, 85430, 85491, 85540, 

85546, 85547, 85548, 85611, 85618, 85625, 85650, 85651, 85652, 85653, 85654, 

85655, 85656, 85658, 85689, 85734, 85746, 85748, 85749, 85750, 85758, 85804, 

85805, 85806, 85827, 85844, 85845, 85848, 85849, 85850, 85852, 85853, 85862, 

85890, 85946, 85948, 85984, 85991, 86015, 86020, 86040, 86058, 86065, 86076, 

86078, 86112, 86129, 86139, 86178, 86179, 86180, 86209, 86214, 86223, 86229, 

86237, 86264, 86273, 86274, 86288, 86322, 86323, 86324, 86325, 86328, 86331, 

86345, 86356, 86361, 86363, 86380, 86381, 86386, 86413, 86423, 86429, 86435, 

86436, 86452, 86466, 86478, 86493, 86499, 86513, 86520, 86532, 86534, 86546, 

86547, 86548, 86569, 86616, 86629, 86664, 86667, 86668, 86669, 86670, 86685, 

86686, 86701, 86745, 86746, 86747, 86812, 86813, 86814, 86815, 86816, 86819, 

86824, 86829, 86830, 86831, 86841, 86855, 86871, 86872, 86873, 86874, 86875, 

86938, 86957, 86961, 86962, 86966, 86985, 87049, 87091, 87092, 87093, 87105, 

87131, 87136, 87203, 87225, 87242, 87243, 87244, 87245, 87246, 87300, 87301, 

87305, 87315, 87344, 87345, 87346, 87347, 87348 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Креслення 

86243, 86497, 86941, 87022, 87118, 87119 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Креслення, що стосується архітектури 

85601, 86215 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Літературний письмовий твір 

84033, 84045, 84068, 84084, 84090, 84091, 84094, 84110, 84111, 84132, 84136, 

84164, 84177, 84178, 84179, 84180, 84181, 84195, 84227, 84228, 84245, 84249, 

84266, 84273, 84275, 84278, 84284, 84298, 84310, 84311, 84312, 84316, 84319, 

84329, 84345, 84346, 84347, 84349, 84378, 84381, 84395, 84396, 84400, 84401, 

84412, 84435, 84436, 84444, 84445, 84446, 84447, 84448, 84449, 84450, 84507, 

84522, 84542, 84562, 84563, 84564, 84566, 84571, 84578, 84594, 84595, 84597, 

84607, 84610, 84611, 84612, 84651, 84655, 84688, 84722, 84745, 84763, 84787, 

84801, 84806, 84807, 84808, 84810, 84811, 84814, 84819, 84830, 84831, 84854, 

84856, 84867, 84870, 84873, 84879, 84880, 84881, 84884, 84886, 84887, 84894, 

84895, 84905, 84920, 84921, 84951, 84959, 84960, 84995, 85002, 85003, 85004, 

85019, 85021, 85024, 85031, 85035, 85036, 85038, 85040, 85042, 85043, 85057, 

85109, 85110, 85134, 85135, 85137, 85138, 85139, 85140, 85141, 85143, 85144, 

85145, 85160, 85163, 85167, 85184, 85187, 85189, 85193, 85203, 85204, 85205, 
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85206, 85207, 85211, 85218, 85219, 85220, 85221, 85225, 85230, 85231, 85232, 

85236, 85237, 85242, 85243, 85244, 85245, 85284, 85297, 85312, 85313, 85324, 

85346, 85354, 85355, 85357, 85364, 85365, 85366, 85367, 85373, 85393, 85394, 

85395, 85398, 85399, 85400, 85441, 85465, 85466, 85489, 85524, 85551, 85552, 

85564, 85575, 85595, 85612, 85613, 85616, 85659, 85660, 85661, 85662, 85663, 

85665, 85666, 85674, 85675, 85676, 85677, 85678, 85679, 85682, 85725, 85729, 

85730, 85739, 85751, 85795, 85800, 85802, 85803, 85808, 85809, 85810, 85825, 

85826, 85829, 85837, 85885, 85896, 85898, 85928, 85929, 85930, 85943, 85951, 

85969, 85982, 86006, 86035, 86063, 86088, 86090, 86091, 86092, 86095, 86099, 

86109, 86130, 86136, 86166, 86168, 86174, 86177, 86181, 86182, 86193, 86195, 

86196, 86197, 86198, 86199, 86208, 86210, 86231, 86234, 86240, 86243, 86246, 

86247, 86254, 86284, 86310, 86311, 86314, 86362, 86378, 86400, 86431, 86432, 

86437, 86438, 86439, 86440, 86441, 86445, 86446, 86450, 86451, 86453, 86474, 

86480, 86484, 86495, 86514, 86516, 86518, 86519, 86522, 86524, 86527, 86528, 

86529, 86538, 86539, 86540, 86541, 86557, 86598, 86633, 86635, 86641, 86648, 

86671, 86679, 86681, 86699, 86700, 86755, 86769, 86771, 86775, 86784, 86787, 

86794, 86807, 86808, 86809, 86810, 86811, 86817, 86818, 86820, 86825, 86828, 

86922, 86923, 86924, 86930, 86939, 86958, 86965, 87014, 87051, 87087, 87088, 

87089, 87107, 87114, 87121, 87122, 87123, 87127, 87133, 87134, 87135, 87142, 

87176, 87178, 87187, 87198, 87200, 87201, 87208, 87211, 87217, 87247, 87260, 

87268, 87269, 87275, 87277, 87343, 87355 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Літературний письмовий твір (дитяча література) 

84118, 84119, 84502, 85168, 85440, 85443, 86376, 86443, 86444, 86523, 86591, 

86599, 86728 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Літературний письмовий твір (поезія) 

84246, 84408, 84483, 84503, 84698, 84711, 84740, 84839, 84861, 84862, 84863, 

84864, 84865, 84866, 84869, 84875, 84876, 84885, 84943, 84996, 85114, 85216, 

85217, 85228, 85363, 85484, 85574, 85726, 85727, 85752, 85773, 85774, 85775, 

85776, 85777, 85778, 85779, 85780, 85781, 85782, 85783, 85784, 85785, 85786, 

85787, 85788, 85857, 85858, 85901, 85902, 85912, 85913, 85914, 85927, 85931, 

85932, 85933, 85934, 85935, 85936, 85937, 85961, 85967, 86096, 86140, 86245, 

86271, 86275, 86276, 86277, 86278, 86279, 86285, 86286, 86287, 86299, 86300, 

86301, 86302, 86303, 86304, 86476, 86536, 86659, 86660, 86708, 86709, 86758, 

86759, 86760, 86761, 86762, 86763, 86764, 86765, 86766, 86767, 86768, 86799, 

86800, 86898, 86899, 86900, 86901, 86902, 86903, 86904, 86905, 86906, 86907, 

86908, 86909, 86910, 86911, 86912, 86913, 86914, 86915, 86916, 86973, 86974, 

86975, 86976, 86978, 87095, 87096, 87097, 87098, 87099, 87103, 87139, 87141 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Літературний письмовий твір белетристичного характеру 

84105, 84336, 84337, 84338, 84339, 84340, 84341, 84342, 84343, 84344, 84580, 

84586, 84669, 84678, 84897, 84986, 84987, 84988, 85077, 85127, 85238, 85585, 

85710, 85713, 85714, 85715, 85716, 85717, 85988, 86081, 86834, 86835, 86836, 

86837 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Літературний письмовий твір навчального характеру 

84037, 84175, 84256, 84360, 84361, 84460, 84461, 84485, 84487, 84488, 84489, 

84490, 84526, 84652, 84653, 84654, 84789, 84797, 84829, 84883, 84997, 84998, 

85045, 85046, 85047, 85051, 85052, 85053, 85054, 85055, 85056, 85431, 85433, 

85434, 85503, 85566, 85605, 85621, 85684, 85747, 85756, 85757, 86030, 86032, 

86034, 86105, 86172, 86175, 86176, 86191, 86192, 86260, 86263, 86307, 86382, 

86389, 86418, 86467, 86566, 86589, 86590, 86666, 86702, 86750, 86752, 86756, 

86838, 86839, 86925, 86956, 87000, 87001, 87002, 87003, 87004, 87005, 87006, 
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87007, 87052, 87053, 87054, 87055, 87056, 87057, 87058, 87060, 87061, 87062, 

87063, 87064, 87065, 87066, 87067, 87068, 87069, 87070, 87071, 87072, 87073, 

87074, 87075, 87076, 87077, 87110, 87111, 87112, 87117, 87125, 87219, 87220, 

87228, 87233, 87234, 87235, 87256, 87257, 87291, 87292, 87293, 87294, 87295, 

87320, 87321, 87322, 87323, 87324, 87325, 87329, 87330, 87331, 87332, 87333, 

87335, 87336, 87337, 87338, 87339, 87349, 87350, 87351, 87352 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Літературний письмовий твір науково-освітнього характеру 

84035, 84109, 84362, 85215, 85308, 85309, 85310, 85330, 85331, 86144, 86145, 

86146, 86853, 86967, 87150 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Літературний письмовий твір науково-популярного характеру 

84782, 86844 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Літературний письмовий твір науково-практичного характеру 

84057, 84069, 84070, 84124, 84125, 84126, 84138, 84139, 84140, 84141, 84142, 

84143, 84144, 84145, 84146, 84147, 84148, 84149, 84161, 84385, 84386, 84393, 

84394, 84466, 84581, 84615, 84617, 84618, 84685, 84730, 84829, 85176, 85419, 

85487, 85488, 85493, 85634, 85635, 85646, 85735, 85764, 85765, 85847, 85855, 

86018, 86077, 86131, 86132, 86141, 86235, 86242, 86272, 86329, 86330, 86371, 

86428, 86479, 86486, 86572, 86574, 86575, 86576, 86581, 86675, 86676, 86677, 

86693, 86703, 86851, 86852, 87012, 87190, 87256, 87257, 87276, 87284 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Літературний письмовий твір науково-прикладного характеру 

84890, 84891, 85422, 85537, 85538, 85539, 85760, 86501, 86502, 86503, 86504, 

86505, 86506, 86627 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Літературний письмовий твір науково-публіцистичного характеру 

85527 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Літературний письмовий твір науково-технічного характеру 

84160, 84257, 84358, 84511, 84593, 84686, 84802, 84901, 84909, 84910, 85028, 

85136, 85268, 85269, 85270, 85271, 85272, 85273, 85274, 85275, 85276, 85277, 

85486, 85498, 85499, 85500, 85501, 85509, 85510, 85511, 85521, 85596, 85835, 

85836, 86334, 86384, 86385, 86510, 86832, 87186, 87252 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

84031, 84036, 84038, 84039, 84040, 84041, 84042, 84043, 84044, 84046, 84047, 

84048, 84049, 84050, 84051, 84052, 84061, 84062, 84063, 84064, 84065, 84066, 

84067, 84071, 84072, 84085, 84086, 84087, 84088, 84089, 84095, 84096, 84097, 

84098, 84099, 84100, 84101, 84102, 84103, 84104, 84108, 84113, 84122, 84123, 

84128, 84129, 84130, 84131, 84134, 84135, 84151, 84152, 84153, 84154, 84155, 

84156, 84157, 84158, 84159, 84162, 84163, 84166, 84169, 84170, 84171, 84172, 

84173, 84174, 84176, 84192, 84193, 84204, 84205, 84206, 84207, 84208, 84209, 

84210, 84212, 84213, 84214, 84215, 84216, 84217, 84229, 84230, 84231, 84233, 

84235, 84236, 84240, 84242, 84250, 84251, 84252, 84253, 84254, 84255, 84258, 

84259, 84260, 84261, 84262, 84264, 84265, 84268, 84269, 84271, 84274, 84277, 

84281, 84282, 84283, 84299, 84301, 84302, 84303, 84304, 84315, 84317, 84320, 

84321, 84322, 84323, 84324, 84325, 84326, 84327, 84328, 84330, 84331, 84334, 

84335, 84352, 84353, 84354, 84355, 84357, 84359, 84365, 84366, 84367, 84368, 

84369, 84370, 84371, 84376, 84377, 84379, 84387, 84388, 84389, 84390, 84391, 
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84392, 84397, 84402, 84403, 84407, 84414, 84415, 84416, 84417, 84418, 84425, 

84426, 84427, 84428, 84429, 84442, 84451, 84456, 84459, 84462, 84463, 84464, 

84465, 84472, 84473, 84474, 84475, 84476, 84477, 84478, 84479, 84480, 84481, 

84482, 84484, 84491, 84492, 84493, 84494, 84495, 84496, 84497, 84500, 84501, 

84506, 84509, 84512, 84513, 84514, 84515, 84516, 84517, 84518, 84519, 84520, 

84521, 84523, 84525, 84530, 84531, 84532, 84533, 84534, 84537, 84538, 84540, 

84543, 84545, 84546, 84547, 84548, 84549, 84555, 84556, 84557, 84558, 84559, 

84560, 84565, 84567, 84568, 84569, 84570, 84572, 84573, 84576, 84579, 84583, 

84584, 84585, 84587, 84598, 84599, 84600, 84601, 84602, 84603, 84613, 84616, 

84619, 84620, 84621, 84623, 84624, 84625, 84626, 84627, 84628, 84638, 84639, 

84640, 84641, 84642, 84643, 84644, 84650, 84657, 84658, 84659, 84660, 84661, 

84662, 84663, 84664, 84665, 84666, 84667, 84668, 84670, 84671, 84672, 84673, 

84674, 84675, 84676, 84677, 84687, 84695, 84696, 84699, 84700, 84709, 84710, 

84714, 84715, 84718, 84720, 84721, 84723, 84724, 84725, 84726, 84731, 84732, 

84734, 84741, 84742, 84743, 84744, 84766, 84769, 84770, 84771, 84772, 84773, 

84774, 84775, 84779, 84780, 84781, 84783, 84786, 84788, 84789, 84790, 84793, 

84794, 84795, 84796, 84798, 84799, 84800, 84803, 84812, 84815, 84816, 84820, 

84834, 84835, 84836, 84837, 84842, 84843, 84844, 84845, 84846, 84847, 84848, 

84849, 84850, 84851, 84853, 84855, 84857, 84858, 84859, 84860, 84871, 84874, 

84888, 84889, 84892, 84893, 84898, 84902, 84903, 84904, 84912, 84915, 84916, 

84917, 84923, 84924, 84925, 84926, 84927, 84928, 84929, 84930, 84931, 84932, 

84933, 84934, 84935, 84936, 84937, 84938, 84939, 84940, 84941, 84942, 84944, 

84945, 84946, 84947, 84948, 84949, 84953, 84955, 84956, 84957, 84958, 84967, 

84968, 84969, 84970, 84971, 84972, 84973, 84974, 84975, 84976, 84977, 84978, 

84979, 84980, 84981, 84982, 84983, 84984, 84985, 85013, 85014, 85015, 85016, 

85017, 85018, 85020, 85030, 85032, 85033, 85034, 85037, 85039, 85041, 85045, 

85046, 85047, 85048, 85049, 85050, 85058, 85060, 85064, 85065, 85066, 85067, 

85068, 85069, 85070, 85071, 85074, 85075, 85076, 85078, 85091, 85111, 85115, 

85116, 85117, 85118, 85119, 85120, 85121, 85122, 85123, 85124, 85125, 85126, 

85128, 85129, 85130, 85131, 85132, 85147, 85148, 85149, 85150, 85151, 85152, 

85153, 85154, 85155, 85156, 85157, 85158, 85162, 85164, 85165, 85169, 85170, 

85171, 85172, 85173, 85174, 85175, 85177, 85178, 85179, 85180, 85181, 85182, 

85188, 85190, 85191, 85192, 85194, 85195, 85196, 85197, 85199, 85200, 85201, 

85202, 85208, 85227, 85234, 85235, 85239, 85240, 85246, 85247, 85248, 85249, 

85250, 85251, 85252, 85253, 85254, 85255, 85256, 85257, 85258, 85259, 85260, 

85261, 85262, 85263, 85264, 85265, 85266, 85278, 85279, 85280, 85281, 85282, 

85283, 85285, 85286, 85287, 85288, 85289, 85290, 85291, 85292, 85293, 85294, 

85295, 85296, 85320, 85321, 85322, 85323, 85325, 85326, 85327, 85328, 85335, 

85339, 85347, 85348, 85349, 85350, 85351, 85352, 85353, 85356, 85358, 85359, 

85374, 85376, 85377, 85378, 85379, 85380, 85381, 85382, 85384, 85385, 85387, 

85388, 85390, 85391, 85392, 85401, 85402, 85403, 85404, 85405, 85406, 85407, 

85408, 85409, 85413, 85414, 85415, 85416, 85417, 85418, 85420, 85421, 85424, 

85425, 85435, 85436, 85438, 85439, 85442, 85445, 85446, 85450, 85451, 85452, 

85453, 85454, 85455, 85456, 85457, 85458, 85459, 85460, 85461, 85463, 85464, 

85482, 85483, 85490, 85492, 85494, 85496, 85497, 85502, 85506, 85507, 85508, 

85512, 85513, 85514, 85515, 85516, 85517, 85519, 85520, 85525, 85526, 85528, 

85529, 85530, 85531, 85532, 85533, 85534, 85535, 85536, 85542, 85543, 85544, 

85545, 85549, 85550, 85561, 85565, 85567, 85568, 85569, 85570, 85571, 85572, 

85573, 85576, 85577, 85578, 85579, 85580, 85581, 85582, 85583, 85586, 85587, 

85588, 85589, 85590, 85591, 85592, 85593, 85594, 85599, 85602, 85603, 85610, 

85617, 85619, 85620, 85622, 85623, 85626, 85627, 85628, 85629, 85630, 85631, 

85632, 85633, 85636, 85637, 85638, 85639, 85640, 85641, 85642, 85643, 85644, 

85645, 85647, 85648, 85649, 85664, 85670, 85671, 85672, 85673, 85681, 85683, 

85685, 85686, 85687, 85688, 85690, 85691, 85692, 85693, 85694, 85703, 85704, 

85706, 85707, 85708, 85709, 85711, 85712, 85718, 85719, 85720, 85721, 85722, 

85731, 85732, 85733, 85736, 85740, 85741, 85742, 85743, 85744, 85745, 85753, 

85754, 85755, 85761, 85762, 85763, 85766, 85769, 85770, 85771, 85789, 85790, 

85791, 85792, 85793, 85794, 85801, 85807, 85811, 85812, 85813, 85814, 85815, 

85816, 85817, 85818, 85819, 85820, 85821, 85822, 85823, 85824, 85830, 85831, 
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85832, 85833, 85834, 85846, 85851, 85854, 85856, 85863, 85864, 85865, 85866, 

85867, 85893, 85894, 85895, 85897, 85899, 85900, 85915, 85921, 85922, 85923, 

85924, 85925, 85926, 85941, 85942, 85944, 85947, 85970, 85971, 85972, 85973, 

85974, 85975, 85976, 85977, 85978, 85979, 85989, 85990, 85992, 85993, 85994, 

85995, 85996, 85997, 85998, 85999, 86000, 86001, 86002, 86003, 86007, 86008, 

86009, 86010, 86011, 86012, 86013, 86016, 86017, 86028, 86029, 86031, 86033, 

86036, 86037, 86038, 86042, 86043, 86044, 86045, 86046, 86047, 86048, 86049, 

86050, 86051, 86052, 86053, 86054, 86055, 86056, 86057, 86059, 86060, 86061, 

86064, 86082, 86083, 86084, 86085, 86086, 86094, 86100, 86101, 86102, 86103, 

86104, 86106, 86107, 86108, 86117, 86118, 86119, 86121, 86122, 86123, 86124, 

86126, 86127, 86128, 86133, 86134, 86142, 86143, 86147, 86148, 86149, 86150, 

86151, 86152, 86153, 86154, 86155, 86156, 86157, 86158, 86159, 86160, 86161, 

86162, 86163, 86164, 86165, 86167, 86170, 86173, 86183, 86184, 86185, 86186, 

86187, 86188, 86189, 86190, 86200, 86201, 86202, 86203, 86204, 86206, 86211, 

86212, 86216, 86217, 86218, 86219, 86220, 86222, 86224, 86225, 86226, 86227, 

86230, 86232, 86233, 86238, 86239, 86248, 86249, 86250, 86251, 86252, 86253, 

86256, 86258, 86259, 86261, 86262, 86265, 86268, 86269, 86270, 86289, 86290, 

86291, 86292, 86293, 86294, 86295, 86296, 86297, 86298, 86306, 86308, 86309, 

86312, 86313, 86326, 86327, 86332, 86333, 86336, 86337, 86338, 86339, 86342, 

86343, 86353, 86357, 86358, 86359, 86360, 86364, 86365, 86366, 86367, 86368, 

86369, 86370, 86372, 86377, 86383, 86387, 86388, 86390, 86391, 86392, 86393, 

86394, 86395, 86396, 86401, 86402, 86403, 86404, 86405, 86406, 86407, 86408, 

86409, 86411, 86414, 86415, 86416, 86419, 86420, 86421, 86424, 86426, 86427, 

86430, 86434, 86455, 86469, 86470, 86471, 86472, 86473, 86477, 86481, 86482, 

86483, 86485, 86487, 86488, 86489, 86490, 86491, 86494, 86498, 86507, 86508, 

86509, 86511, 86512, 86515, 86531, 86533, 86535, 86542, 86543, 86549, 86550, 

86551, 86552, 86553, 86554, 86555, 86556, 86558, 86559, 86560, 86561, 86562, 

86563, 86564, 86565, 86567, 86568, 86571, 86573, 86577, 86578, 86579, 86580, 

86582, 86583, 86584, 86585, 86586, 86587, 86588, 86592, 86593, 86594, 86595, 

86596, 86597, 86600, 86601, 86602, 86603, 86604, 86605, 86606, 86607, 86608, 

86609, 86610, 86612, 86613, 86614, 86615, 86620, 86621, 86622, 86623, 86624, 

86625, 86626, 86630, 86631, 86638, 86639, 86640, 86642, 86643, 86644, 86645, 

86646, 86647, 86649, 86650, 86651, 86652, 86653, 86654, 86655, 86656, 86657, 

86658, 86665, 86672, 86673, 86674, 86687, 86688, 86689, 86690, 86691, 86694, 

86695, 86696, 86697, 86698, 86704, 86705, 86706, 86707, 86714, 86715, 86716, 

86717, 86718, 86719, 86720, 86724, 86725, 86726, 86727, 86729, 86730, 86731, 

86732, 86733, 86734, 86735, 86738, 86739, 86740, 86741, 86742, 86743, 86744, 

86749, 86751, 86753, 86754, 86770, 86772, 86773, 86778, 86779, 86785, 86786, 

86793, 86795, 86798, 86802, 86803, 86804, 86805, 86806, 86821, 86822, 86823, 

86840, 86842, 86845, 86846, 86847, 86850, 86856, 86857, 86858, 86859, 86862, 

86863, 86864, 86865, 86866, 86867, 86868, 86870, 86876, 86877, 86878, 86879, 

86880, 86881, 86882, 86883, 86891, 86917, 86918, 86919, 86920, 86921, 86926, 

86935, 86936, 86937, 86944, 86946, 86947, 86948, 86949, 86950, 86951, 86952, 

86953, 86959, 86960, 86968, 86969, 86970, 86971, 86972, 86979, 86980, 86981, 

86982, 86986, 86987, 86988, 86989, 86990, 86991, 86992, 86993, 86994, 86995, 

86996, 86997, 86998, 86999, 87009, 87010, 87011, 87013, 87015, 87016, 87017, 

87018, 87019, 87023, 87025, 87026, 87027, 87028, 87029, 87030, 87031, 87032, 

87033, 87034, 87035, 87036, 87037, 87038, 87039, 87040, 87041, 87042, 87043, 

87047, 87048, 87059, 87090, 87094, 87102, 87106, 87115, 87124, 87126, 87128, 

87129, 87130, 87132, 87137, 87138, 87151, 87152, 87153, 87154, 87155, 87156, 

87161, 87162, 87163, 87164, 87165, 87166, 87167, 87168, 87169, 87170, 87171, 

87172, 87173, 87174, 87175, 87179, 87180, 87181, 87184, 87185, 87188, 87189, 

87191, 87192, 87193, 87194, 87195, 87213, 87214, 87215, 87216, 87221, 87222, 

87227, 87229, 87230, 87231, 87232, 87236, 87237, 87238, 87239, 87240, 87241, 

87253, 87254, 87255, 87258, 87259, 87263, 87265, 87267, 87271, 87273, 87274, 

87278, 87279, 87280, 87282, 87283, 87285, 87286, 87287, 87288, 87289, 87290, 

87296, 87297, 87298, 87299, 87304, 87307, 87308, 87309, 87310, 87311, 87312, 

87313, 87314, 87316, 87317, 87318, 87319, 87326, 87327, 87328, 87334, 87342 
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Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Літературний письмовий твір практичного характеру 

84112, 84211, 84422, 84423, 84453, 84541, 84596, 84712, 84727, 84733, 84762, 

84918, 85198, 85224, 85333, 85669, 85886, 85887, 85945, 85983, 86138, 86417, 

86940, 86983, 87202, 87250, 87261, 87262 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Літературний письмовий твір прикладного характеру 

87176 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Літературний письмовий твір публіцистичного характеру 

84829, 84989, 85314, 85340, 86062, 86373, 86374, 86788 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Літературний письмовий твір релігійного характеру 

84508, 85738, 86544 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Літературний письмовий твір технічного характеру 

86425, 86780, 86781 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Літературний письмовий твір учбово-практичного характеру 

84114, 84350, 85518, 86280, 86281, 86282, 86346, 86347, 86348, 86349, 86350, 

86351, 86352, 86355, 86736, 86796, 86797, 86963, 86964, 87100, 87101, 87108, 

87109 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Літературний письмовий твір учбового характеру 

84440, 84441, 84636, 85181, 85183, 85386, 85389, 85432, 85604, 86080, 86125, 

86135, 86456, 86465, 86525, 87116, 87356, 87357, 87358 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Літературний письмовий твір, створений для кіно 

84054, 84081, 84120, 84121, 84197, 84280, 84307, 84314, 84351, 84499, 84574, 

84645, 84646, 84647, 84648, 84683, 84832, 84899, 85185, 85315, 85316, 85317, 

85318, 85336, 85485, 85495, 85522, 85614, 85767, 85768, 85860, 85861, 85987, 

86207, 86255, 86375, 86410, 86442, 86661, 87050, 87157, 87158, 87159, 87160, 

87206, 87223, 87270, 87353 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Літературний письмовий твір, створений для телебачення 

84351, 85097, 85609, 85767, 85768, 86379, 86475, 87207 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Музичний твір без тексту 

84026, 84027, 84028, 84029, 84030, 84458, 84469, 84470, 84527, 84882, 85375, 

85562, 85563, 85838, 85868, 85869, 85870, 85871, 85872, 85873, 85874, 85875, 

85876, 85877, 85878, 85879, 85880, 85881, 85882, 85883, 86221, 86241, 86354, 

86468, 86683, 86684, 86843, 87199, 87210, 87218 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Музичний твір з текстом 

84034, 84074, 84092, 84093, 84107, 84116, 84165, 84167, 84267, 84272, 84356, 

84399, 84404, 84406, 84409, 84410, 84420, 84457, 84486, 84524, 84528, 84529, 

84550, 84582, 84606, 84614, 84629, 84630, 84631, 84649, 84679, 84701, 84702, 
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84703, 84704, 84705, 84706, 84707, 84708, 84713, 84735, 84736, 84737, 84738, 

84739, 84776, 84777, 84778, 84804, 84805, 84817, 84840, 84868, 85007, 85008, 

85009, 85022, 85023, 85044, 85059, 85082, 85083, 85084, 85085, 85086, 85087, 

85088, 85089, 85090, 85092, 85094, 85095, 85096, 85098, 85099, 85100, 85101, 

85102, 85103, 85142, 85159, 85161, 85166, 85209, 85210, 85222, 85229, 85267, 

85338, 85341, 85342, 85343, 85344, 85345, 85368, 85369, 85370, 85371, 85410, 

85437, 85447, 85448, 85449, 85467, 85468, 85469, 85470, 85471, 85472, 85473, 

85474, 85475, 85477, 85478, 85479, 85480, 85481, 85504, 85505, 85597, 85696, 

85697, 85698, 85699, 85700, 85702, 85724, 85737, 85759, 85839, 85840, 85841, 

85842, 85843, 85859, 85884, 85888, 85903, 85904, 85905, 85906, 85907, 85908, 

85909, 85910, 85911, 85916, 85917, 85920, 85939, 85940, 85949, 85953, 85954, 

85955, 85956, 85957, 85958, 85959, 85960, 85962, 85980, 85981, 86066, 86067, 

86068, 86069, 86070, 86071, 86072, 86073, 86074, 86075, 86089, 86169, 86228, 

86236, 86257, 86267, 86283, 86305, 86340, 86341, 86412, 86447, 86448, 86449, 

86460, 86461, 86462, 86463, 86464, 86492, 86500, 86611, 86632, 86678, 86682, 

86692, 86710, 86711, 86712, 86721, 86722, 86774, 86776, 86789, 86790, 86791, 

86792, 86801, 86833, 86886, 86887, 86888, 86889, 86927, 86928, 86929, 86932, 

86934, 86942, 86954, 86955, 86977, 87021, 87044, 87045, 87046, 87078, 87079, 

87080, 87081, 87082, 87083, 87084, 87085, 87086, 87140, 87143, 87144, 87145, 

87146, 87147, 87148, 87149, 87177, 87182, 87183, 87196, 87197, 87204, 87218, 

87226, 87264, 87272, 87302, 87303, 87354 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Постановка твору, створеного для сценічного показу 

84632, 84633, 84635, 85524 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Похідний твір 

84026, 84027, 84028, 84029, 84030, 84045, 84061, 84062, 84063, 84064, 84065, 

84346, 84382, 84383, 84447, 84576, 84786, 85023, 85164, 85165, 85228, 85348, 

85553, 85554, 85555, 85556, 85557, 85558, 85559, 85560, 85609, 85674, 86256, 

86385, 86442, 86801 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Складений твір 

84034, 84045, 84055, 84056, 84068, 84074, 84079, 84110, 84117, 84118, 84119, 

84120, 84121, 84182, 84194, 84227, 84245, 84246, 84256, 84276, 84279, 84310, 

84338, 84345, 84346, 84347, 84356, 84382, 84383, 84401, 84408, 84413, 84469, 

84470, 84474, 84483, 84485, 84498, 84505, 84561, 84562, 84563, 84566, 84578, 

84616, 84711, 84713, 84776, 84777, 84778, 84784, 84785, 84787, 84807, 84828, 

84830, 84831, 84833, 84839, 84840, 84882, 84885, 84914, 84919, 84920, 84921, 

84943, 84950, 84987, 84988, 84989, 84999, 85000, 85040, 85057, 85072, 85073, 

85161, 85168, 85186, 85187, 85193, 85216, 85217, 85222, 85232, 85238, 85267, 

85355, 85364, 85365, 85396, 85410, 85462, 85484, 85516, 85517, 85562, 85563, 

85565, 85574, 85598, 85612, 85660, 85661, 85662, 85674, 85675, 85676, 85682, 

85684, 85713, 85716, 85717, 85729, 85747, 85760, 85796, 85797, 85798, 85799, 

85825, 85858, 85889, 85891, 85896, 85919, 85943, 85945, 85963, 85964, 85965, 

85966, 85967, 85968, 85969, 85985, 86035, 86039, 86062, 86096, 86109, 86110, 

86111, 86120, 86132, 86136, 86137, 86138, 86140, 86141, 86170, 86205, 86243, 

86258, 86266, 86268, 86271, 86283, 86284, 86285, 86334, 86376, 86378, 86397, 

86399, 86400, 86422, 86437, 86440, 86441, 86476, 86495, 86496, 86517, 86521, 

86523, 86530, 86536, 86541, 86545, 86599, 86617, 86618, 86619, 86628, 86633, 

86634, 86635, 86636, 86637, 86641, 86662, 86668, 86669, 86670, 86713, 86723, 

86750, 86777, 86783, 86825, 86828, 86835, 86848, 86849, 86854, 86890, 86892, 

86924, 86941, 86942, 86945, 86977, 86978, 86984, 87030, 87095, 87096, 87097, 

87098, 87099, 87103, 87120, 87138, 87139, 87140, 87141, 87176, 87182, 87183, 

87196, 87197, 87198, 87218, 87247, 87248, 87264, 87298, 87306 
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Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Твір архітектури 

86459, 86537, 86737, 86827, 86854, 86931, 87020 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Твір містобудування 

86854 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Твір образотворчого мистецтва 

84058, 84059, 84060, 84078, 84079, 84080, 84106, 84117, 84196, 84218, 84219, 

84220, 84221, 84222, 84223, 84224, 84225, 84226, 84238, 84270, 84276, 84345, 

84401, 84405, 84419, 84421, 84439, 84454, 84504, 84563, 84575, 84609, 84637, 

84684, 84689, 84690, 84691, 84692, 84693, 84694, 84818, 84825, 84827, 84828, 

84830, 84831, 84900, 84913, 84919, 84921, 84950, 84954, 84961, 84962, 84963, 

84964, 84990, 84991, 84992, 84993, 84994, 85025, 85026, 85186, 85212, 85213, 

85214, 85233, 85284, 85298, 85299, 85300, 85301, 85302, 85303, 85304, 85305, 

85306, 85307, 85311, 85332, 85372, 85396, 85411, 85462, 85584, 85598, 85600, 

85615, 85624, 85665, 85668, 85680, 85695, 85723, 85747, 85810, 85825, 85828, 

85889, 85891, 85892, 85919, 85938, 85950, 85952, 85968, 85969, 85986, 86004, 

86005, 86019, 86041, 86079, 86087, 86093, 86097, 86098, 86109, 86110, 86111, 

86113, 86114, 86115, 86116, 86137, 86138, 86194, 86213, 86244, 86335, 86344, 

86378, 86397, 86398, 86399, 86433, 86454, 86517, 86521, 86540, 86541, 86545, 

86570, 86617, 86618, 86619, 86633, 86634, 86635, 86636, 86637, 86641, 86662, 

86680, 86713, 86723, 86748, 86757, 86777, 86782, 86783, 86826, 86884, 86885, 

86893, 86894, 86895, 86896, 86897, 86933, 86945, 86984, 87113, 87209, 87212, 

87224, 87247, 87248, 87251, 87281, 87340, 87341 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Твір садово-паркового мистецтва 

87020 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Твір ужиткового мистецтва 

84055, 84056, 84110, 84243, 84244, 84413, 84747, 84748, 84749, 84750, 84751, 

84752, 84753, 84754, 84755, 84756, 84757, 84758, 84759, 84760, 84761, 84764, 

84765, 84785, 84914, 85444, 85541, 85985, 86014, 86315, 86316, 86317, 86318, 

86319, 86320, 86321, 86496, 86681, 86860, 86861, 87022, 87176 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Твір, створений для сценічного показу 

84313, 84632, 84633, 84635, 84818, 85062, 87104, 87266 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Усний твір 

84183, 84184, 84185, 84186, 84187, 84188, 84189, 84190, 84191, 84279, 84286, 

84287, 84288, 84289, 84290, 84291, 84292, 84293, 84294, 84295, 84296, 84297, 

84411, 84561, 84562, 85605, 86021, 86022, 86023, 86024, 86025, 86026, 86027, 

86869, 86890, 87120 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Фотографічний твір 

84182, 84249, 84450, 84566, 84594, 84784, 84787, 84833, 84911, 84951, 85057, 

85333, 85347, 85565, 85701, 85945, 86039, 86243, 86378, 86383, 86422, 86530, 

86628, 86641, 86693, 86771, 86943, 87190, 87205, 87247, 87248, 87306 
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Іменний покажчик авторів творів 
 

Повне ім'я та/або псевдонім  

автора (авторів) творів 

Номер свiдoцтва 

Анонімно 84345, 84808, 85072, 85073 
#єлєчудная (псевдонім) 86728 
Abramov Volodymyr Borysovych (псевдонім) 87013 
Anahata (псевдонім) 87204 
Anastasia Kravchuk, artist 15 ka (псевдонім) 84582 
Anisa Fesenko (псевдонім) 87182, 87183 
Anna Ahmatova (псевдонім) 86267 
Atina (псевдонім) 85839, 85840, 85841, 85842, 85843 
Baklan (псевдонім) 84034 
Braii (псевдонім) 84868, 84868 
Charlie Toma (псевдонім) 84420 
DimSun (псевдонім) 85467, 85468, 85469, 85470, 85471, 85472, 85473, 

85474, 85475, 85476, 85477, 85478, 85479, 85480, 
85481 

ELENA ADHIKARI (псевдонім) 84950 
FAINAKOROLEVA (псевдонім) 84404 
GOVOR (псевдонім) 85884, 85939, 85940 
Helga Cot (псевдонім) 85599 
hi · end (псевдонім) 86468, 86468 
ILLARIA (псевдонім) 84409 
J'ММА (псевдонім) 85949 
Juliya Delani (псевдонім) 84238 
Kalina (псевдонім) 85919 
KiRA MAZUR (псевдонім) 84226 
Klaus Ivanov (псевдонім) 85522 
KYIVSTONER (псевдонім) 85023 
LemOjOvie (псевдонім) 85338 
Lilit (псевдонім) 86782 
MamaRica (псевдонім) 87143, 87144, 87145, 87146, 87147 
MamaRika (псевдонім) 87078, 87079, 87082, 87083, 87084, 87085, 87086, 

87148, 87149, 87272 
Marie Miсhelle (псевдонім) 85369 
MARK FALLADA (псевдонім) 85267 
Meleg (псевдонім) 87302, 87303 
OL'SVOL'D (псевдонім) 84218, 84219, 84220, 84221, 84222, 84223, 84224, 

84225, 84961, 84962, 84963, 84964, 84990, 84991, 
84992, 84993, 84994, 85212, 85213, 85214, 85298, 
85299, 85300, 85301, 85302, 85303, 85304 

Opasan san (псевдонім) 84896, 85967 
ovo (псевдонім) 84612 
Papa's Old Speaker (псевдонім) 84524, 84524, 84528, 84528, 84529, 84529, 85094 
Pavel Lemec (псевдонім) 85859 
Proskurnia Olena Michajlivna (псевдонім) 87013 
Roy Crank (псевдонім) 86942, 86943 
Roza March (псевдонім) 85087 
Sasha Esttone, Саша Есттон (псевдонім) 84436 
Scorpivva (псевдонім) 87177 
Shain Lee (псевдонім) 85370, 85371 
Shutenko Oleg Vladimirovich (псевдонім) 87013 
Skarlett, Скарлетт (псевдонім) 84581 
Teejay (псевдонім) 85022, 85023 
Tessa Honc (псевдонім) 86758, 86759, 86760, 86761, 86762, 86763, 86764, 

86765, 86766, 86767, 86768 
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Повне ім'я та/або псевдонім  

автора (авторів) творів 

Номер свiдoцтва 

Yuruary Veles (псевдонім) 86977, 86978 
Абабілова Наталія Миколаївна 86589, 86590 
Абазі Ванесса 85447, 85448, 85449 
Абатуров Олександр Євгенійович 86107, 86108 
Абесінова Олена Костянтинівна 85195 
Абрамова Ірина В'ячеславівна 86085, 86640 
Абрамович Роман Петрович 85005, 85006 
Абремко Андрій Олександрович 87104 
Авалішвілі Артур Давидович 86458 
Аванесова Ірина Анатоліївна 85415 
Августова Олена Олександрівна 85416 
Авдеєнко Катерина Олексіївна 85989 
Аверін Валерій Григорович 84741 
Аверіна Оксана Володимирівна 84762, 84764, 84765 
Аверченко Валентина Іллівна 86665 
Аветіков Давид Соломонович 84660, 84664 
Аветісян Олена Вікторівна 86526 
Авринський Антон Вікторович 86120 
Агафонова Олена Олександрівна 86107 
Агеєв Володимир Борисович 86272 
Агєєва Ірина Вікторівна 85897 
Агєєва Олена Володимирівна 86349 
Адаменко Ліда Володимирівна 85013 
Адамчук Марта Олександрівна 85084, 85085, 85086 
Адах Вадим Григорович 84812 
Адоньєва Катерина Вячеславівна (Адоньева 
Екатерина Вячеславовна, Катя Славич) 

84817 

Азаров Олексій Дмитрович 84232, 84965 
Азарова Анжеліка Олексіївна 84604, 84605 
Азарова Лариса Євстахіївна 84604, 84605 
Айзікова Лідія Володимирівна 84893 
Айра Велесова (псевдонім) 85985 
Акбаш Катерина Сергіївна 87090 
Акименко Олена Юріївна 86496 
Аксьонов Олександр Борисович 84026, 84027, 84028, 84029, 84030 
Аксьонова Ірина Вікторівна 86946, 86948, 86949 
Аксьонова Світлана Юріївна 84334 
Акуленко Марія Миколаївна 87268 
Акулова Надія Юріївна 84626, 85408, 85409 
Александр Суздаль (псевдонім) 84894 
Алексєєв Віктор Георгійович 86424 
Алексєєнко Наталія Василівна 85512, 85513, 85514, 85515 
Алексєєнко Олександр Андрійович 85334 
Алєксєєва-Процюк Діана Олександрівна 84998 
Алєксєєва Вікторія Вікторівна 85766 
Алєксєєва Наталія Павлівна 84304 
Алєксєєва Оксана Василівна 86833 
Аліксійчук Олена Станіславівна 87015 
Альварес Анжеліка Володимирівна 85095, 85096 
Алькема Віктор Григорович 87255 
Альохіна Наталія Вікторівна 86248, 86249, 86250, 86251, 86252 
Амоша Олександр Іванович 85732, 85733 
Ананьєва Майя Миколаївна 84660, 84664, 85664 
Анапольська Світлана Євгенівна 86459 
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Анасевич Ярослав Миколайович 84650 
Анатолій Гордійчук (псевдонім) 84107 
Андренко Олена Анатоліївна 87179, 87180, 87184, 87185 
Андрієвська Віра Олександрівна 85895 
Андрієць Олена Миколаївна 84672, 84673 
Андрійченко Надія Сергіївна 86156, 86157, 86158 
Андрійчук Віктор Станіславович 86208 
Андрощук Геннадій Олександрович 84315, 84317 
Андрусенко Ірина Володимирівна 86350 
Андрусишен Вячеслав Юрійович 86413 
Андрусишин Наталія Іванівна 85234 
Андрусів Уляна Ярославівна 86507 
Андрушків Богдан Миколайович 85721 
Андрюшкін Андрій Андрійович 86815 
Андрющенко Ірина Сергіївна 84050 
Анищенко Ліна (псевдонім) 84276 
Анісімов Микола Вікторович 84636 
Анісімов Микола Тихонович 86807, 86808, 86809, 86810, 86811 
Анісімова Ганна Валеріївна 86847 
Анненков Олександр Борисович 85975 
Антаріс (псевдонім) 86136 
Антоненко Наталія Сергіївна 84323, 84324 
Антонець Марина Олексіївна 85348 
Антонов Олександр Олександрович 87275 
Антонова Галина Миколаївна 85603 
Антонюк Валентина Полікарпівна 85733 
Антонюк Лариса Леонтіївна 85131, 85132 
Антофій Наталя Миколаївна 85074 
Арапов Олег Віталійович 87227 
Арбузова Юлія Вікторівна 86465, 86466 
Арендаренко Володимир Миколайович 85683 
Аристова Людмила Сергіївна 84651, 86174, 86177, 87056 
Арістархов Олег Михайлович 84699, 84700 
Арістов Валерій Іванович 86240 
Армаш Надія Олексіївна 84258, 84259, 84260, 84262, 87232, 87233, 87235 
Арсененко Ірина Анатоліївна 84359, 84360, 84361 
Арсенюк Ігор Ростиславович 84792, 85611 
Артем'єв Андрій Владиславович 84506, 85323 
Артеменко Наталія Вікторівна 86592, 86593, 86594, 86595, 86596, 86597 
Артемов Антон Олегович 86686 
Архипова Світлана Петрівна 84783 
Астаф'єв Володимир Юрійович 84363 
Астахов Микола Вікторович 84457, 84458 
Атрошенко Ганна Іванівна 84625, 85403, 85404 
Атрошенко Тетяна Юріївна 85324, 85325, 85405 
Атрощенко Оксана Олегівна 84278, 84498 
Атрощенко Сергій Олександрович 84278 
Афанасієвська Ірина Олександрівна 84904 
Афанасьєв Іван Вікторович 86685 
Афанасьєва Людмила Василівна 84169, 84170, 84171, 84172, 85494 
Ахієзер Олена Борисівна 84955, 84956, 84957, 84958, 85921, 85924, 85925, 

85926 
Ахмедова Олена Олегівна 85900 
Ахромкін Євген Михайлович 87017, 87018 
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Ахтирко Олександр Миколайович 84597 
Бабаджанян Олена Миколаївна 85512, 85513, 85515 
Бабаніна Марина Юріївна 85335 
Бабарицький Дмитро Володимирович 84867 
Бабич Анатолій Григорович 86007, 86008, 86010, 86011 
Бабич Микола Миколайович 84836, 84967, 84970, 84971, 84972 
Бабич Олександр Анатолійович 86007, 86008, 86010, 86011 
Бабій Ганна Миколаївна 84593 
Бабій Юлія Борисівна 86205 
Бабіченко Анатолій Костянтинович 86253 
Бабкіна Юлія Андріївна 84677 
бабуля Іра (псевдонім) 84450 
Бабушкіна Руслана Олександрівна 86510 
Багдай Ольга Яківна 86776 
Баграмян Жанна Миколаївна 85666 
Баденкова Вікторія Миколаївна 85076 
Баєва Ольга Іванівна 84152, 84153, 84154, 84155, 84156 
Баженов Сергій Олександрович 87157, 87158, 87159, 87160 
Базелінський Антон Сергійович 84646 
Базілевич Ксенія Олексіївна 86629 
Базюк Святослав Володимирович 86958 
Бай Сергій Іванович 87255 
Байтеряков Євген Олегович 86473 
Байтеряков Олег Зуфарович 84359, 86472, 86473 
Байтерякова Наталія Юріївна 86473 
Байтерякова Наталя Юріївна 85253, 85327, 85328 
Бакатанова Вероніка Борисівна 84321 
Бала Олександр Петрович 85761 
Балай Олександр Віталійович 84248 
Балакай Оксана Борисівна 85285, 85286, 85289 
Балалаєва Олена Юріївна 85017 
Балан Микола Макарович 84838 
Баланда Анатолій Людвігович 84335 
Баландіна Надія Францівна 87040, 87290, 87291 
Балановська Тетяна Іванівна 87164 
Баль-Прилипко Лариса Вацлавівна 85627 
Бар'яхтар Віктор Григорович 87293 
Барабан Марія Володимирівна 85650, 85651, 85652, 85653, 85654 
Барабан Сергій Володимирович 85651, 85652, 85653, 85654 
Баран Анастасія Василівна 86935 
Баранець Ольга Олегівна 86686 
Баранник Михайло Васильович 86612, 86613 
Барановська Марія Олександрівна 85504, 85505 
Баранцова Ірина Олександрівна 85253, 85327, 85328, 87343 
Бараняк Ігор Євгенович 85234 
Барбарук Віктор Миколайович 84073 
Барвінський Андрій Валерійович 87317 
Барзій Юлія Вячеславівна 85197 
Баришевська Інна Володимирівна 85181, 85851 
Баркар Олександр Едуардович 84452 
Баркасі Вікторія Володимирівна 84742, 84743, 84744 
Барна Ольга Василівна 85309, 86838, 87349 
Барська Юліанна Петрівна 84356 
Басай Надія Пилипівна 86796 
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Басараб Ярослав Олексійович 84660, 84661, 84662, 84663, 84664, 84665, 85664 
Басовський Володимир Олександрович 86922 
Бахмат Наталія Валеріївна 84061, 84062, 84063, 84064, 84065 
Бахтін Анатолій Михайлович 87294 
Бачинська Марія Володимирівна 85234 
Бачинський Артем Олегович 86686 
Башинська Ірина Олександрівна 84376, 84377, 86862 
Башкірцев Олексій Вадимович 86621 
Башта Іван Іванович 86626 
Бевз Валентина Григорівна 87033, 87034, 87035, 87058 
Бевз Григорій Петрович 87033, 87034, 87035 
Бевз Олександр Миколайович 84150, 85650, 85651, 85652, 85653, 85654 
Бевзенко Тетяна Борисівна 86220, 86469 
Бевзюк Валентин Миколайович 86682, 86683, 86684 
Беда Ольга Михайлівна (Atina) 86934 
Беднарський Сергій Вікторович 86097, 86098, 86099 
Бедніна Марія Олегівна (Arta) 85810 
Бежевець Олексій Олександрович 86171 
Беззубов Дмитро Олександрович 84262 
Безкопильний Олександр Олександрович 87305 
Безовська Лідія Петрівна 84301, 87129 
Безпаленко Ірина Олександрівна 85696, 85697, 85698, 85699, 85700, 85702, 86241 
Безпальча Олена Олександрівна 85452 
Безродна Анастасія Ігорівна 84046, 84047, 84071 
Бекетова Галина Володимирівна 85512, 85513, 85514, 85515 
Белевцев Кирило Борисович 86745 
Белзецький Руслан Станіславович 85540, 87117 
Белименко Ліляна Іванівна 84550 
Белінська Яніна Василівна 86558, 86559, 86560, 86561, 86562 
Бербец Віталій Васильович 84352 
Бербец Тетяна Миколаївна 84353 
Бердичевський Юрій Ісакович 85738 
Берегова Наталія Петрівна 85115 
Бережна Антоніна Валентинівна 84620, 84621 
Березенська Світлана Михайлівна 85020 
Березницький Віталій Якович 86093 
Березюк Олег Володимирович 85655 
Беренок Олександр Григорович 86214 
Берест Марина Миколаївна 85577, 85578, 85579, 85582, 85583 
Бернадська Ніна Іванівна 87032 
Берназ Павло Васильович 84440, 84441 
Беспалов Олег Владиславович 86829, 86830, 86957 
Бетіна Вікторія Олегівна 84095 
Бєдакова Софія Вікторівна 84879, 84880, 84881 
Бєкірова Зєра Наріманівна 84168 
Бєлозоров Геннадій Миколайович 86182 
Бєлоусова Лілія Валеріївна 86210 
Бєлоусова Ольга Юріївна 85512, 85513, 85515 
Бєляєв Олександр Євгенович 87315 
Бєляєва Тетяна Юріївна 86352 
Бєлякова Оксана Володимирівна 85285, 85286, 85287, 85288, 85289 
Биков Вячеслав Валерійович 85825 
Бикова Інна Петрівна 85825 
Бикова Тетяна Іллівна 84977 
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Битяк Олексій Юрійович 86847 
Бичков Ігор Олександрович 85596 
Бишевець Наталія Григорівна 84667, 84668, 86122, 86123, 86124 
Бігуняк Тетяна Володимирівна 86331 
Бідак Володимир Ярославович 85234 
Біденко Наталія Іванівна 86753 
Біленький Валентин Петрович (Bilenkyi) 86710 
Білера Олександр Володимирович 87268 
Білецька Марина Валентинівна 86427 
Білий Володимир Андрійович 85611 
Білик Олена Володимирівна 85950, 85951, 85952, 86521, 86522, 86523, 86633, 

86634, 86635, 86636, 86637 
Білик Тетяна Олександрівна 86357, 86358, 86359, 87307, 87308 
Білих Наталія Валер'ївна 84540, 84610, 84611, 86422 
Білогурова Євгенія Юріївна 84227 
Білостоцька Ольга Олегівна 85829 
Білоус Андрій Михайлович 84934, 85128, 85294, 85295, 85296, 85629, 85632 
Білоус Світлана Юріївна 84932, 85628 
Білоусов Євген Миколайович 86847 
Білоусова Віта Віталіївна 84275 
Біляєв Сергій Сергійович 84531 
Біль Мар'яна Михайлівна 85234 
Бірюк Варвара Володимирівна 84576 
Бірюкова Марина Костянтинівна 84304 
Бірюкова Тетяна Вікторівна 84898 
Бісик Сергій Петрович 84699, 84700 
Бітчук Наталія Леонідівна (Павлова) 84329 
Благий Ольга Сергіївна 84938, 84941, 84942 
Блажієвська Наталія Ігорівна 87020 
Бламар Ірина Петрівна 85189 
Блах Валерія Сергіївна 87094 
Близнюк Ігор Анатолійович 84092, 84093 
Близнюк Оксана Павлівна 84048, 84049 
Блінова Наталія Олександрівна 84978 
Блощук Віктор Олександрович 87118, 87119 
Бобошко Олег Іванович 85059 
Бовт Микола Миколайович 87209 
Богач Тетяна Анатоліївна 86194 
Богачік Аліша Олегівна 84833 
Богдан Анжиєвський (псевдонім) 84897 
Богдан Іван Віталійович 87265 
Богданець-Білоскаленко Наталія Іванівна 86347 
Богданець В'ячеслав Анатолійович 87318 
Богданова Юлія Олегівна 84683 
Боголюбов Володимир Миколайович 86059 
Богомолов Вадим Володимирович 86015 
Богославська Аліна Вікторівна 85439 
Богріновцева Людмила Миколаївна 84085, 84086, 84087 
Богуславський Роман Львович 86870 
Богуцька Ольга Анатоліївна 86327 
Богуш Денис Олександрович 84669 
Богуш Лариса Григорівна 84335, 86879 
Боднар Олена Андріївна 86817, 86818, 87014 
Боднарчук Оксана Іванівна 86624, 86625 
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Боєва Світлана Станіславівна 84328, 84789, 85045, 85046, 85047 
Божидай Ірина Ігорівна 84944, 84945, 84946, 84947, 84948 
Божинова Фаїна Яківна 87293 
Божко Наталія Василівна 84321 
Божко Ольга Миколаївна (Волинська) 84922 
Бойко Антон Олександрович 84192 
Бойко Дмитро Сергійович 86686 
Бойко Любов Михайлівна 84463, 84464, 84465, 85030 
Бойцанюк Світлана Іванівна 84898 
Бойченко Еліна Борисівна 87018 
Бойченко Ольга Миколаївна 86343 
Бойчук Василина Ігорівна 84444 
Бойчук Олександр Васильович 85660, 85661, 85662, 86541 
Бойчук Роман Петрович 86846 
Боковня Віктор Максимович 84602, 84688 
Болдирєва Катерина Володимирівна (Kateryna Kaiser 
/ Ange Farouche) 

86314 

Болдова Антоніна Андріївна 85791, 85792, 85793, 85794 
Боліла Олена Григорівна 84589, 84590 
Болотов Борис Васильович 85687 
Болотов Ілларіон Максимович 85687 
Болотов Максим Борисович 85687 
Большаков Володимир Іванович 84031 
Большакова Інна Олексіївна 87336, 87337 
Бондар Алла Олександрівна 86388 
Бондар Андрій Андрійович 86686 
Бондар Микола Іванович 84090 
Бондар Олена Вікторівна 86087 
Бондар Юрій Сергійович 86453, 86454 
Бондаренко Валерій Володимирович 84661, 84662, 84663, 84665 
Бондаренко Валерій Михайлович 84135, 87259 
Бондаренко Володимир Юрійович 84437, 84438 
Бондаренко Дар'я Юріївна 86031 
Бондаренко Ірина Володимирівна 86540 
Бондаренко Олександр Юрійович 86793 
Бондаренко Олена Олександрівна 87333 
Бондаренко Ольга Сергіївна 84231 
Бондаренко Сергій Іванович (Дхіра-Наяка) 85562, 85563 
Бондарчук Олег Романович 86532 
Бондур Юлія Вікторівна 86589 
Бонсевич Юрій Костянтинович 85861 
Бордан Євген Дмитрович 86213 
Борзенко Олександр Іванович 87043, 87064 
Борисенко Андрій Юрійович 86384, 86385 
Борисенко Валерій Дмитрович 84233 
Борисенко Діана Анатоліївна 84445 
Борисенко Катерина Борисівна 84568 
Борисенко Олександр Ігорович 86015 
Борисов Андрій Юрійович 85238 
Борисов Ігор Вячеславович 86847 
Борисова Тетяна Валеріївна 87015 
Борисова Юлія Юріївна 86983 
Борко Юлія Леонідівна 84820 
Боровик Євгеній Валерійович 84239 
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Боровик Марина Вікторівна 87161 
Боровська Таїса Миколаївна 86812, 86813, 86814, 86815, 86816 
Боровцова Єлизавета Валеріївна 87125 
Бородін Євген Олександрович 84167 
Бородін Іван Лук'янович 84557, 84558, 85459, 85460, 85461 
Бородянський Аркадій Олександрович 84697 
Борулько Дмитро Миколайович 84973 
Ботвинюк Оксана Василівна 86355 
Бочарова Наталія Олександрівна 87328 
Бочарова Оксана Володимирівна 86105 
Бояринцев Євген Львович 84235 
Боярчук Альона Ігорівна 85074, 85587, 85589, 85976, 85978 
Боярчук Василь Васильович 84892 
Брагарник Валентина Олександрівна (tinkingnot) 86783 
Брагіна Катерина В'ячеславівна (Ляшенко Катерина 
Вячеславівна) 

84273 

Браїлко Юлія Іванівна 84726 
Брати Гелл і Агл (псевдонім) 84678 
Братішка Владислав Валерійович 85063 
Братішко Юлія Сергіївна 84788 
Бредбиер Пол Вільям 87358 
Брежицька Олена Анатолівна 86715, 86716, 86717 
Брезгін Максим Сергійович 84593 
Брезденюк Олександра Юріївна 87262 
Бреславська Олена Олександрівна 86499 
Бреславський Дмитро Васильович 86499 
Брєєва Євгенія Миколаївна 84365 
Бриль Ірина Василівна 86327 
Бриль Сергій Миколайович 86685 
Брисковська Оксана Миколаївна 84997, 84998 
Бровко Ольга Іванівна 84484 
Бродовська Оксана Григорівна 87000 
Бросаліна Олена Геннадіївна 85364 
Брусіловська Влада Вадимівна 86215 
Брюханова Наталія Олександрівна 84321 
Брюховецька Наталія Юхимівна 86327 
Брюховецький Олександр Борисович 85427, 85428, 85429, 85430 
Брюховецький Ярослав Сергійович 86327 
Брянцев Олександр Анатолійович 84900 
Бубела Андрій Володимирович 86516 
Бубряк Андрій Олександрович 84777 
Бугаєвська Юлія Юріївна 86332, 86333 
Бугров Олександр Валентинович 84442 
Бугрова Олена Олександрівна 84442 
Будаєва Ірина Василівна 84545 
Будорацька Тетяна Леонідівна 86704, 86705, 86706 
Бузовкіна Людмила Борисівна 85624 
Бузун Ольга Олегівна 85457 
Буй Дарія Володимирівна 87127 
Букреєв Дмитро Олександрович 84127 
Букрєєва Ірина Вікторівна 84169, 84170, 84171, 84172, 85494 
Буланчук Галина Григорівна 85758 
Буланчук Олег Миколайович 85758 
Булєєв Іван Петрович 86327 
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Бунтурі Юрій Валерійович 86666 
Бураков Роман Андрійович 84780 
Бурбеза Владислава Василівна 85458 
Бурда Юрій Олександрович 84821, 84822, 84823, 84824 
Бурдейна Олена Володимирівна 87117 
Буренко Валентина Миколаївна 87005 
Бурик Наталія Юріївна 85082 
Бурман Олексій Михайлович 84728 
Бурова Надія Сергіївна 84267 
Бурова Тетяна Андріївна 86200 
Бурчак Станіслав Олександрович 86389 
Буряк Анна Володимирівна 84192 
Буряковська Олена Олександрівна 84520, 84585 
Бутенко Людмила Петрівна 87271 
Бутко Лариса Валентинівна 86807, 86808, 86809, 86810, 86811 
Бутова Катерина Дмитрівна 84082 
Бутова Ольга Анатоліївна 85921 
Буцький Павло Едуардович 86551 
Вавдійчик Ірина Миколаївна 85069 
Вавілова Ірина Борисівна 85426, 85428 
Вакарчук Анна Олександрівна 86534 
Вакуленко Ігор Анатолійович 84848 
Вакулик Ірина Іванівна 84045, 85015, 85016, 85017 
Вакулич Марія Михайлівна 86688 
Валерій Ананьєв (псевдонім) 84033 
Валюх Андрій Миколайович 84901, 85521 
Ванденко Ольга Анатоліївна 84627, 84628, 85401, 85402, 85407 
Ванівський Роман Степанович (NOVEMBER) 84804, 84805 
Вапнярчук Наталія Миколаївна 86847 
Вареники-Крученики Records (псевдонім) 86267 
Варич Оксана Петрівна 84320 
Варіна Ганна Борисівна 86725 
Василенко Віра Іванівна 85356 
Василенко Віталій Іванович 84688 
Василенко Дар'я Павлівна 86807, 86808, 86809, 86810, 86811 
Василенко Людмила Михайлівна 86309 
Василенко Олена Миколаївна 86053, 86054, 86055, 86056, 86057 
Василенко Сергій Петрович 86283 
Василенко Юрій Миколайович 86360 
Василець Катерина Сергіївна 86855 
Василець Святослав Володимирович 86855 
Василишин Зоряна Петрівна 86502, 86503, 86504, 86505 
Васильєв Олександр Анатолійович 84334, 86877, 86878, 87299 
Васильєва Валентина Антонівна 87172, 87173, 87174, 87175, 87289 
Васильєва Галина Василівна 84212 
Васильєва Дарина Володимирівна 87058 
Васильєва Лариса Іванівна 86219 
Васильєва Лариса Леонідівна 85236, 85237, 87121, 87122, 87123 
Васильєва Лариса Яківна 84709 
Васильєва Маргарита Валентинівна 86100 
Васильєва Марія Микитівна 84117 
Васильєва Олена Леонидівна 84593 
Васильєва Світлана Андріївна 86154, 86155 
Васильєва Тетяна Сергіївна 87213, 87215 
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Васильківський Ігор Володимирович 87116 
Василькова Наталія Володимирівна 85125, 85126 
Васильченко Олена Ремівна 86326 
Васюк Валентина Леонідівна 86064 
Васько Оксана Василівна 87020, 87022 
Вашуленко Микола Самійлович 87052, 87060 
Вашуленко Оксана Вікторівна 87053 
Ващенко Олена Миколаївна 87075 
Вдовенко Вікторія Віталіївна 86349 
Вдовенко Наталія Михайлівна 84039, 84040, 84041, 84042 
Вдовиченко Наталія Володимирівна 86477 
Вдовиченко Раїса Петрівна 84512, 84513, 84514 
Великочий Володимир Степанович 84236, 84532 
Величко Віталій Юрійович 85852 
Вельма Володимир Іванович 86253 
Вельма Світлана Володимирівна 86253 
Вельмагіна Наталя Олександрівна 85525, 85619 
Вембер Вікторія Павлівна 87349 
Венгер Алла Вікторівна 84854, 84856 
Венгер Ганна Сергіївна 86720 
Венгер Олена Олексіївна 84686 
Вербенський Михайло Георгійович 86342 
Вербило Ганна Василівна 85001 
Вербицька Вікторія Іванівна 87284 
Вергелюк Юлія Юріївна 85117, 85118, 85119, 85120, 85121 
Веремійчук Юрій Андрійович 87126 
Верес Лілія Андріївна 85920 
Верига Юстина Андріївна 84366, 84367, 84368, 84369, 84370 
Вероника Эмилева (псевдонім) 87139 
Вертеба Наталія Степанівна 85552 
Вертелецький Сергій Вікторович 87118, 87119 
Верховод Ірина Сергіївна 84531, 84638 
Верховська Марина Володимирівна 86481 
Веснін Артур Вікторович 85314, 85634, 85635, 85847, 86371, 86372, 86373, 

86374, 86675, 86676, 86788 
Веснін Володимир Вікторович 85314, 85634, 85635, 85847, 86371, 86372, 86373, 

86374, 86675, 86676, 86788 
Весніна Світлана Володимирівна 85847, 86372, 86373, 86374, 86788 
Виктория Королева (псевдонім) 84885 
Винничук Людмила Анатоліївна 86435 
Виноград Наталія Олексіївна 86501, 86502, 86503, 86504, 86505, 86506 
Винограденко Едуард Віталійович 87294 
Винокурова Світлана Володимирівна 85972, 85974, 86052 
Височанська Анастасія Валеріївна 86225 
Виходцева Анастасія Дмитрівна 86305 
Вичівський Павло Павлович 84236, 84642, 84643, 84644, 84720, 84721, 85036, 

86047 
Вичужанін Володимир Вікторович 84402 
Вишневський Валентин Павлович 85733 
Вишневський Олександр Сергійович 85733, 86326 
Вишновецький Вадим Михайлович 84242 
Вишняков Василь Олександрович 85485, 85495 
Вівчарик Наталія Михайлівна 87069, 87070 
Віктор Вікторевський (псевдонім) 86432, 87223 
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Вікторов Олександр Валентинович 85896 
Вікторова Леся Вікторівна 85129, 86009 
Віленчук Олександр Миколайович 86640 
Вілуанс Едгар Іварович 84399 
Вільк Марина Сергіївна 86517 
Вільчик Агата Дмитрівна 86712 
Вінтоняк Ірина Юріївна 85290 
Вісков Дмитро Сергійович 87104 
Вітик Андрій Віталійович 85027 
Вітлінський Вальдемар Володимирович 84174 
Влада Добруш (псевдонім) 84110, 87176 
Владика Юлія Павлівна 86509 
Владимиров Дмитро Михайлович 85969 
Владимирова Валентина Іванівна 84666, 87231 
Владислав Рікі (псевдонім) 87260 
Владіміров Володимир Миколайович 87033, 87034 
Владімірова Наталія Григорівна 87033, 87034 
Владомир Кукка (псевдонім) 85489 
Власенко Анна Леонідівна 87253 
Власенко Володимир Петрович 85427, 85428, 85429 
Власенко Наталя Анатоліївна 87253, 87254 
Власенко Юрій Григорович 87210 
Власов Віталій Сергійович 87071, 87072 
Внукова Наталія Миколаївна 84889, 86846 
Вовк Богдан Іванович 86918, 86920, 87192 
Вовченко Марина Миколаївна 84585 
Водоп'янова Ганна Олександрівна 84540 
Водяницький Геннадій Олександрович 87080, 87081 
Воєвідко Людмила Миколаївна 84796, 87015, 87236 
Вознюк Андрій Андрійович 84997, 84998 
Вознюк Ганна Віталіївна 86794 
Вознюк Юрій Степанович 86003, 86609, 86610, 86614, 86615 
Войнаренко Михайло Петрович 85990 
Войтенко Валентина Василівна 84310 
Войтенко Ірина Сергіївна 85256, 85258, 85259, 85261, 85262 
Войтко Вікторія Володимирівна 84203, 86569 
Войтович Володимир Степанович 87249 
Войтович Олеся Петрівна 85226 
Волівач Василь Борисович 85551 
Волков Віталій Федорович 84826 
Волков Євген Леонідович 87309 
Волков Кирило Сергійович 85809 
Волков Сергій Леонідович 85808, 85809 
Волкова Алла Олександрівна 84902 
Волкова Людмила Вікторівна 84567 
Волкова Олена Володимирівна 84095 
Володимир Караваєв (псевдонім) 87051 
Волох Анатолій Михайлович 86059 
Волох Вадим Олександрович 85770 
Волох Олександр Іванович 85734 
Волошин Андрій Петрович 86557 
Волошин Володимир Григорович 85824 
Волошин Костянтин Вікторович 85515 
Волошин Петро Миколайович 84277 
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Волошина Ганна Петрівна 84277 
Волошина Лідія Георгіївна 85512, 85513, 85515 
Волощенко Ольга Володимирівна 87220 
Волощук Андрій Олександрович 86769 
Волченко Григорій Вілійович 85335 
Волчук Володимир Миколайович 84031 
Волянська-Савчук Леся Вікторівна 84731, 84732, 84815, 84816 
Воляр Степан Петрович 86387 
Вольвач Ірина Юріївна 86049, 86050, 86051, 87188, 87189 
Вольвач Оксана Василівна 84235 
Воробйова Олена Михайлівна 86535 
Воровка Маргарита Іванівна 84216, 84217 
Ворон Алла Анатоліївна 87031, 87036 
Вороненко Ірина Вікторівна 86012 
Вороніна Ірина Сергіївна 86847 
Вороніна Юлія Євгенівна 85140, 85143, 85144, 85243, 85244 
Воронова Наталія Валентинівна 84912 
Воронова Наталя Володимирівна 86456, 86963 
Воронянська Олена Владиленівна 84357 
Воротинцев Микола Миколайович 85728, 85729, 85730 
Воротніков Віталій Анатолійович 86691 
Воскобійник Олена Валеріївна 87256, 87257 
Воскресенська Олена Євгеніївна 87310, 87311, 87312, 87313, 87314 
Гавриленко Світлана Юріївна 85991 
Гаврилішин Анатолій Петрович 85864, 85866 
Гаврилов Максим Олексійович 85814, 85815 
Гаврилюк Євгеній Юрійович 85734, 86040 
Гаврилькевич В'ячеслав Костянтинович 86021, 86022, 86023, 86024, 86025, 86026, 86027, 

86028, 86364, 86365 
Гавриш Наталія Василівна 86154, 86155 
Гаврищенко Денис Юрійович 85600 
Гавріш Олег Миколайович (Олег Равлик) 84347 
Гадицька Ганна Миколаївна 85665 
Гайдаєнко Ірина Василівна 84672, 84673, 84674 
Гайдай Павло Дмитрович 85383 
Галенда Аніла Антонівна 84378 
Галинська Людмила Федорівна 84172 
Галиця Ігор Олександрович 85266 
Галицький Віталій Вадимович 86685 
Галич Людмила Борисівна 85704 
Гальчук Оксана Василівна 84037 
Гангала Марія Володимирівна 85804 
Ганзій Олена Богданівна 85512, 85513, 85515 
Ганоцька Ольга Василівна 86702, 86703 
Ганчук Максим Миколайович 86390 
Гапоненко Валентина Петрівна 84240 
Гапонов Віталій Олегович 84476, 84477, 84478 
Гапонова Людмила Юріївна 86859 
Гапотій Віктор Дмитрович 84213, 85446, 86100, 86101, 86102 
Гарага Альона Володимирівна 84530, 84533, 84534, 84874 
Гарафонова Ольга Іванівна 84095, 85191 
Гарбовський Леонід Антонович 85257 
Гаргін Віталій Віталійович 85766 
Гаркуша Ірина Олегівна 84909 
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Гаркуша Мар'яна Іванівна 86248, 86249, 86250, 86251, 86252 
Гармаш Данііл Васильович 85924 
Гармаш Олена Леонідівна 85326, 85327, 85328, 87342 
Гарцула Ярослав Іванович 84165 
Гарчев Сергій Афанасійович 86685 
Гасанов Сергій Станіславович 87265 
Гасенко Ліна Володимирівна 86854 
Гвелесіані Анна Гелаївна 84334, 84335, 86878 
Гейко Володимир Михайлович 86931 
Гельфгат Ілля Маркович 87063 
Герасименко Ганна В'ячеславівна 84334 
Герасимюк Ілля Євгенович 85795 
Гергель Ірина Михайлівна 85312 
Гетьман Анатолій Павлович 86847 
Гиря Марина Павлівна 85570 
Гишка Ігор Семенович 85941 
Гідзинська Ірина Миколаївна 84730 
Гісем Олександр Володимирович 87029, 87065, 87067, 87325, 87326, 87339 
Гісем Ольга Олександрівна 87339 
Гісь Ольга Михайлівна 87061 
Гладун Олександр Миколайович 84334, 86876 
Гладченко Віктор Олексійович 85669 
Гладчук Павло Федорович 85575 
Гладько Єлізавета Сергіївна 86843 
Глазов Ігор Олександрович 84575 
Глазова Олександра Павлівна 87323 
Глазок Олексій Михайлович 87093 
Глебова Наталя Іванівна 84169, 84170, 84171, 84172, 85494 
Глинська Людмила Федорівна 84169, 84170, 84171, 85494 
Глібко Сергій Васильович 86846 
Глінкін Володимир Васильович 86926 
Глінкіна Вікторія Володимирівна 86926 
Глушко Аліна Дмитрівна 87114, 87304 
Глушкова Діана Борисівна 86479 
Гнатенко Володимир Васильович 86482 
Гнатенко Тетяна Миколаївна 85512, 85513 
Гнатюк Лілія Романівна 84444, 84445 
Гнатюк Олег В'ячеславович 86476 
Гнатюк Тетяна Олегівна 84334 
Гнєдаш Тетяна Олександрівна 84400 
Гніденко Юлія Сергіївна 86242 
ГО Андріївський Узвіз (псевдонім) 84507 
Гоголєва Ганна Володимирівна 87001, 87007, 87335 
Гогуля Ольга Петрівна 87164 
Гой Тарас Петрович 85566 
Гойдін Антон Леонідович 85207 
Голданська Анна Вадимівна 86002 
Голій Віктор Вікторович 85889 
Голобородько Вадим Володимирович 87068 
Голованова Ірина Анатоліївна 86607 
Головацький Андрій Степанович 85795 
Головач Ірина Юріївна 86220 
Головенко Ірина Петрівна 85155 
Головенко Тетяна Миколаївна 84077 
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Головіна Олеся Іванівна 84902 
Головко Микола Васильович 86971, 86972 
Головко Нонна Василівна 85704 
Головко Олег Олександрович 84539 
Головко Світлана Григорівна 85526, 85529, 86117, 86118, 86119 
Головченко Андрій Петрович 84716 
Голоджун Назар Ігорович 84318 
Голуб Володимир Миколайович 86088, 86090, 86091, 86092 
Голуб Ігор Павлович 85423 
Голуб Надія Петрівна 86088, 86090, 86091, 86092 
Голуб Ніна Борисівна 86969 
Голубенко Маріанна Василівна 85835, 85836 
Голяка Дмитрій Миколайович 85128 
Голяка Марина Андріївна 85128 
Гонтарик Елізавета Павлівна 85989 
Гонтарь Віталій Вадимович 84556, 87102 
Гонтова Тетяна Миколаївна 84240 
Гончар Галина Іванівна 84353 
Гончар Олена Валентинівна 84829 
Гончар Сергій Іванович 84407 
Гончаренко Марія Степанівна 84793, 84794 
Гончаренко Олексій Геннадійович 86379 
Гончаров Олександр Юрійович 86641 
Гончарова Ксенія Юріївна 86130 
Гончарова Наталія Миколаївна 86122, 86123, 86124 
Гончарова Олена Юріївна 85569 
Гончарова Світлана Іванівна 85615 
Гончарук Ганна Віталіївна 84767 
Гончарук Інна Вікторівна 86671 
Гончарук Ольга Валеріївна 86741, 86744 
Гончарук Степан Тихонович 84392, 84394 
Гончарь Маргарита Олександрівна 84302, 84303 
Гопкало Леся Анатоліївна 86194 
Горбань Анатолій Вікторович 86003 
Горбаньов Ігор Миколайович 84440, 84441 
Горбач Людмила Володимирівна 86351 
Горбач Світлана Олексіївна 86226 
Горбачевська Ольга Петрівна 84636 
Горбачов Павло Миколайович 85680 
Горбова Наталя Аркадіївна 85137, 85138, 85139, 85145, 85245 
Горбяк Діана Степанівна 84267 
Гордієнко Денис Іванович 84589, 84590 
Гордійчук Андрій Андрійович 85868, 85869, 85870, 85871, 85872, 85873, 85874, 

85875, 85876, 85877, 85878, 85879, 85880, 85881, 
85882, 85883 

Горемикіна Юлія Володимирівна 86878 
Гориславець Велімір Євгенович 86457 
Горковчук Максим Вікторович 85734 
Горлов Петро Іванович 85970, 85971, 85975 
Горнійчук Іван Вікторович 84551, 84552, 84553 
Городецька Тетяна Борисівна 84072 
Горошанська Олена Олександрівна 84052 
Горошкіна Олена Миколаївна 86969, 87026 
Горошко Павло Сергійович 85657 
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Горянська Марина Геннадіївна 85059 
Горячева Ірина Павлівна 85512, 85513, 85514, 85515 
Гостіщева Наталя Олексіївна 84624, 85327, 85328, 86103 
Грабар Василь Васильович 84677 
Грабовський Євген Миколайович 85220, 85221 
Грекова Лілія Юріївна 86572, 86584, 87012 
Гречана Світлана Іванівна 87017 
Гречуха Вікторія Геннадіївна 86417 
Гриб Катерина Олександрівна 84235 
Гриб Олег Миколайович 84235 
Грибова Діана Вікторівна 84531 
Григор'єв Віталій Сергійович 85737 
Григорецька Олеся Сергіївна 85989 
Григорович Олексій Владиславович 87324 
Гриньов Борис Вікторович 84861, 84862, 84863, 84864, 84865, 84866, 84875, 

84876, 84996 
Гриньова Марина Вікторівна 85033 
Грицай Алла Володимирівна 84647 
Грицака Валентин Іванович 85340 
Гриценко Володимир Григорович 87231 
Грицьків Іван Іванович 86345 
Гришин Дмитро Ігорович 86813 
Гришко Юлія Валеріївна 84904 
Грищенко Валерій Іванович 86737 
Грищенко Олена Федорівна 87222 
Грищук Анастасія Русланівна 86096 
Грищук Віктор Леонідович 84569, 84570, 84571, 84572, 84573, 85681 
Грищук Світлана Віталіївна 85260, 86133, 86134 
Гріцун Сергій Миколайович 84176 
Громика Олексій Олегович 85968 
Громов Андрій Олексійович 84877 
Громов Євген Володимирович 84980 
Громова Тетяна Миколаївна 85821 
Грубінко Андрій Васильович 86842 
Грудненко Альона Ігорівна 85668, 86041 
Груздо Ірина Володимирівна 84443 
Грушецький Сергій Миколайович 86727 
Грущинська Ірина Василівна 86839 
Грянка Олександр Васильович 84728 
Гуань Сень Мей 84419, 84421, 86004, 86005, 86019 
Губаренко Лариса Михайлівна 86741, 86744 
Губарєва Світлана Сергіївна 87004 
Губка Олексій Сергійович 84255, 84710 
Губка Сергій Олексійович 84255, 84710 
Гудзь Віктор Васильович (Віктор Ґудзь) 85254 
Гудзь Олена Євгенівна 86630, 86631 
Гудкова Наталія Володимирівна 85659 
Гуздь Віктор Васильович (Віктор Ґудзь) 85252 
Гузема Валерія Михайлівна 84055, 84056 
Гузь Володимир Васильович 86308 
Гузь Наталія Василівна 86308 
Гук Богдан Михайлович 84688 
Гук Олександр Іванович 87037 
Гулай Олександр Володимирович 86960 
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Гулей Олександр Богданович 84975, 84976, 84985 
Гулий Сергій Володимирович 84779 
Гулик Тетяна Володимирівна 86739, 86742 
Гулівата Інна Олександрівна 84134 
Гуліцька Олена Миколаївна 87009, 87010, 87011 
Гуляєва Наталія Миколаївна 85069 
Гуляк Олег Вікторович (Guliyk Oleg Victorovych) 84640 
Гульчій Олеся Петрівна 85800, 85801 
Гуменний Ігор Григорович 85963, 85964, 85965, 85966 
Гуменюк Ігор Володимирович 86076, 86264 
Гунішев Віктор Володимирович 86699, 86700 
Гура Олександр Іванович 84912 
Гуранович Валерія Валеріївна 86497 
Гурбик Юрій Юрійович 84531 
Гурєєв Віктор Олександрович 86526 
Гурін Микола Володимирович 86922 
Гурнович Анатолій Вікторович 84853 
Гуров Сергій Юрійович 85327, 85328, 85703 
Гурова Тетяна Юріївна 84624, 85327, 85328, 85703 
Гурова Юлія Сергіївна 85278, 85279, 85282, 85283 
Гуртовий Олег Петрович 86807, 86808, 86809, 86810, 86811 
Гусак Людмила Петрівна 84134 
Гусар Ольга Анатоліївна 84385, 84386, 84393 
Гусаріна Наталія Вікторівна 84095 
Гусєв Вячеслав Олександрович 85164, 85165 
Густі-Августин Кузнецов (псевдонім) 85231, 85232, 85982 
Гутаревич Юрій Феодосійович 86147 
Гутник Микола Богданович 84826 
Гуторов Андрій Олександрович 84790 
Гущина Наталія Іванівна 87059 
Д'ячков Сергій Володимирович 87041 
Давиденко Людмила Валеріївна 85617 
Давиденко Ніна Володимирівна 85617 
Давидов Олексій Віталійович 84543 
Давидова Юлія Володимирівна 87271 
Давидовський Леонід Сергійович 84699, 84700 
Даниленко Георгій Миколайович 85322 
Данилець Євген Валентинович 84475, 84476, 84477, 84478, 84479 
Данилова Олена Анатоліївна 84531 
Данилюк Максим Іванович 86537 
Данильченко Андрій Юліанович 86039 
Данищук Андрій Тарасович 85565 
Данієлян Сергій Ашотович 84237 
Данчук Вячеслав Володимирович 85013 
Данчук Олексій Володимирович 85830 
Дармосюк Валентина Миколаївна 86186 
Дарья Лаэгранд (псевдонім) 87198 
Даценко Людмила Миколаївна 87000 
Дворник Олександр Олександрович 85027 
Дегліна Кіра Євгенівна 85161 
Дегтярьова Клавдія Віталіївна 84666, 87040 
дедуля Андрей (псевдонім) 84450 
Дей Марина Олександрівна 84264, 84265 
Дем'янчук Борис Олександрович (Demianchuk Boris 84640 
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Aleksandrovich) 
Дем'янчук Борис Олександрович (Demianchuk Boris 
Aleksandrovych) 

84639 

Дем'янюк Інна Вікторівна 86640 
Дем'янюк Марія Борисівна 84483, 86598, 86599 
Дем'янюк Олена Сергіївна 84424 
Дема Дмитро Іванович 86640 
Дементов Євген Васильович 85386, 85389, 86172, 86175, 86176 
Демидов Геннадій Григорович 85747, 86925 
Демидова Юлія Вячеславівна 85747, 86925 
Демковська Людмила Валеріївна 86632 
Демченко Ганна Володимирівна 87327 
Демченко Юлія Миколаївна 86566 
Демченко Юлія Олександрівна 87012 
Демчук Вадим Олександрович 84243, 84244 
Демчук Наталія Іванівна 86508, 86509 
Денис Реконвальд (псевдонім) 85903, 85904, 85905, 85906, 85907, 85908, 85909, 

85910, 85911 
Денисенко Надія Валеріївна 84066, 84067, 85253, 85327, 85328 
Денисенко Олексій Олександрович 87344, 87345, 87346, 87347, 87348 
Денисюк Сергій Петрович 85356 
Дениченко Ірина Миколаївна 84775 
Деніс Старк, Дэнис Старк (псевдонім) 86457, 86458 
Дергачов Володимир Андрійович 84255, 84710 
Дерев'янко Ірина Віталіївна 84335 
Дерев'янко Людмила Іванівна 86060 
Деречинський Юлій Наумович 85287 
Держук Олексій Ігорович 84656 
Дериховська Вікторія Ігорівна 84949 
Деркач Андрій Леонідович 85609 
Деркач Леонід Васильович 84407 
Деркач Сергій Валентинович 85596 
Деркач Юрій (DERKACH YURIY) 86632 
Дерюгіна Ірина Іванівна 84094 
Дехтяренко Дарина Олександрівна 85509 
Дєєва Надія Миколаївна 84334, 84335 
Джалун Ганна Григорівна 84068, 85134 
Джерелюк Юлія Олександрівна 84953 
Джигун Людмила Миколаївна 84509 
Дзізінська Олена Олександрівна 84730 
Дзюбчук Роман Васильович 86264 
Дзюрах Юрій Михайлович 86142 
Діденко Людмила Вікторівна 85152, 85155, 85156 
Діденко Людмила Вікторівна (Панасюк Людмила 
Вікторівна) 

85153, 85154 

Дідик Лідія Миколаївна 84711 
Дідковська Марія Олексіївна 86247 
Дієва Севін Афігівна 86198 
Діков Євген Миколайович 85430 
Дінжос Роман Володимирович 86187, 86188, 86189 
Дмитренко Вадим Петрович 84308, 84309 
Дмитренко Максим Борисович 84776, 84777, 84778 
Дмитренко Марина Іванівна 85704 
Дмитренко Оксана Юріївна 86721, 86722 
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Дмитренко Сергій Олександрович 85042 
Дмитренко Тетяна Леонідівна 86254 
Дмитренко Юлія Валеріївна 86450, 86451 
Дмитрий Александров (псевдонім) 84249 
Дмитрик Ольга Олександрівна 86846 
Дмитриченко Микола Федорович 86147 
Дмитрієв Ілля Андрійович 85545, 85561 
Дмитрук Євген Валентинович 87205 
Дмітрієв Микола Олександрович 86112 
Добровольська Валентина Яківна 86861 
Добровольська Олена Юріївна 86860 
Добровольський Віктор Юрійович 85596 
Добряк Олег (псевдонім) 85021 
Довбня Світлана Борисівна 86742, 86743 
Довгаль Олена Валеріївна 86507, 86508, 86509 
Довгань Галина Дмитрівна 87006 
Довгий Станіслав Олексійович 87293 
Довгополюк Людмила Олексіївна 86143 
Довженко Інна Віталіївна 85672 
Довженко Лариса Петрівна 86035 
Докуніна Катерина Ігорівна 86851, 86852 
Долбіна Любов Олександрівна 86429 
Долгова Оксана Євгенівна 87042, 87066, 87320 
Доля Наталія Леонідівна 84882 
Домашенко Марина Дмитрівна 84847 
Домбровська Олена Петрівна 84786 
Донєв Олександр Анатолійович 87129 
Донцова Таїса Миколаївна 86378 
Допірчук Наталя Вікторівна 86243 
Доровський Олександр Вікторович 84157 
Дорота Сергій Сергійович 85859 
Дорохова Людмила Миколаївна 86084, 86230, 86640 
Дорош Артем Миколайович 86686 
Дорошевська Анастасія Вікторівна 84194 
Дорубець Андрій Дмитрович 85942 
Доценко Володимир Іванович 85335 
Доценко Марія Ігорівна 85857, 85858 
Доценко Тетяна Григорівна 85855 
Дощечкіна Ірина Василівна 86329 
Драчук Юрій Захарович 85732 
Дрига Наталія Олександрівна 84380 
Дроб'язко Володимир Степанович 84282 
Дрожанова Оксана Миколаївна 85384, 85385, 85387, 85388, 85390, 85392, 86173 
Дроздова Євгенія Анатоліївна 84076, 86065 
Дрофа Єлизавета Анатоліївна 86739 
Другова Олена Сергіївна 87025 
Дружинін Станіслав Владленович 84453 
Дружиніна Катерина Олександрівна 84453 
Дружиніна Марина Миколаївна 84499 
Дружченко Тетяна Ярославівна 84905 
Дуб Максим Миколайович 87315 
Дубенко Андрій Євгенійович 84677 
Дубінін Віктор Андрійович 86226 
Дубініна Марина Вікторівна 86222, 86225, 86226 
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Дубінський Сергій Володимирович 86512 
Дубовик Олександр Михайлович 86757 
Дубовик Світлана Григоріївна 87052 
Дубров Юрій Ісайович 84031 
Дубяга Світлана Миколаївна 84485 
Дудар Ольга Володимирівна 87037 
Дудка Майя Олександрівна 85577, 85578, 85579, 85582, 85583 
Дуднєва Юлія Ернстівна 84940, 84984 
Дудчак-Кізельський Володимир Васильович 
(псевдонім) 

84807 

Дудченко Микола Андрійович 85377, 85592 
Дума Зіновій Васильович 85565 
Думанський Юрій Васильович 86469 
Дунаєв Володимир Ілліч 84591, 84592 
Дунаєвська Ольга Ігорівна 84956, 84958, 85921, 85922, 85923, 85924, 85925 
Дутчак Мирослав Васильович 85718 
Дутчак Олена Іванівна 85035, 85037, 85038, 85039 
Душина Олександра Іванівна 85312 
Душинська Александра Кінга 85411 
Дюжиков Олександр Олександрович 84841 
Дягилева Олена Сергіївна 84904 
Дядечко Світлана Юхимівна 84531 
Дядюн Катерина Володимирівна 86280 
Дяконенко Оксана Іванівна 84334 
Дяченко Леонід Якович 85751 
Дяченко Марина Анатоліївна (Марина Фудашкіна) 86826 
Дячук Дмитро Дмитрович 84730 
Дячук Павло Вікторович 85648, 85649 
Дячук Петро Петрович 85632 
Дьома Наталія Сергіївна 86601 
Дьяконов Петро Леонідович (Pit Core) 85412 
Ейне Антон Іларіонович 84586, 84959, 84960, 85077 
Єва Бюксель (псевдонім) 84451 
Євецький Віктор Леонідович 84551, 84552, 84553 
Євсеєва Єлизавета Юріївна 84522 
Євсеєва Тетяна Миколаївна 84522 
Євсюков Олександр Вікторович 85315, 85317, 85318 
Євсюков Тарас Олексійович 84043, 87317 
Євсюкова Марина Євгенівна 85620 
Євчинець Вадим Михайлович 84511 
Єгоров Федір Олександрович 85980 
Єгорова Олена Миколаївна 84049 
Єгорова Тетяна Петрівна 86846 
Єгудіна Єлизавета Давидівна 85571, 85572, 86219, 86220, 86469 
Єжова Тетяна Євгенівна 84036 
Єлагін Георгій Іванович 86999 
Єлін Сергій Миколайович 87267 
Єлісєєв Петро Йосипович 84073, 84966 
Єліхова Юлія Сергіївна 85988 
Єльникова Галина Василівна 84325, 84326, 84327 
Єльнікова Тетяна Олександрівна 84456, 84936 
Ємельяненко Лариса Михайлівна 85123, 85280 
Ємельянова Дар'я Ігорівна 84071 
Ємець Андрій Вікторович 86483 
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Ємець Оксана Ярославівна 85242, 86825 
Єнжеєвська Людмила Мячеславівна 84462 
Єресько Тетяна Павлівна 87060 
Єрмак Євген Олександрович 84120, 84648 
Єрмаков Юрій Олександрович 84997 
Єрмакова Світлана Олександрівна 84540 
Єрмаченко Володимир Єгорович 86890 
Єрмоленко Євген Ігорович 86918, 86921 
Єрофєєва Марта Василівна 87138 
Єрошенко Андрій Євгенович 86322, 86323, 86324, 86325 
Єршов Сергій Володимирович 87068 
Єршова Алла Петрівна 87068 
Єршова Ніна Михайлівна 84613, 85525, 85619, 85620, 85622 
Єсіпова Ольга Олександрівна 84322 
Єфименко Дмитро Вікторович 84921 
Єфименко Інна Сергіївна 85494 
Єфименко Тетяна Іванівна 87265 
Єфименко Тетяна Миколаївна 86498 
Єфіменко Людмила Миколаївна 85140, 85141, 85143, 85144, 85145 
Єщенко Андрій Віталійович 84809 
Єщенко Віталій Григорович 84809 
Жавнерчик Олеся Вячеславівна 84902 
Жадан Ірина Вікторівна 86015 
Жаровська Ірина Мирославівна 86642, 86672, 86673, 86674 
Жартовський Олександр Володимирович 86295 
Ждан Вячеслав Миколайович 85335 
Жданова Ангеліна Леонідівна 86807, 86808, 86809, 86810, 86811 
Железняк Олексій Павлович 85341, 85342, 85343, 85344, 85345, 86066, 86067, 

86068, 86069, 86070, 86071, 86072, 86073, 86074 
Желудков Костянтин Олексійович 86132 
Желязкова Вікторія Валеріївна 86206 
Женя Капля (псевдонім) 85724 
Жеребецький Володимир Євгенійович 84768 
Жеребкін Вадим Васильович 85569, 85570 
Жеребцов Едгар Ігорович 85108, 85109 
Жерліцина Юлія Володимирівна 87268 
Живець Алла Миколаївна 86191, 86192 
Жигалло Костянтин Миколайович 86363 
Жикол Людмила Олегівна 84709 
Жикол Наталія Анатоліївна 84828 
Жилінська Оксана Іванівна 87255 
Жилякова Олена Валеріївна 84051 
Жильйова Валерія Сергіївна 86315, 86316, 86317, 86318, 86319, 86320, 86321 
Жиряков Олександр Юрійович 86553, 86554 
Житар Максим Олегович 85789, 85790 
Жовна Олександр Юрійович 84832 
Жук Інеса Леонідівна 84334, 86879 
Жук Олексій Павлович 87317, 87318 
Жуковицький Ігор Володимирович 85812 
Журавель Ірина Миколаївна 86246 
Журавель Сергій Миколайович 85746 
Журавльова Наталія Михайлівна 86542, 86543, 86705, 86706 
Журавська Наталія Євгенівна 85136 
Жураєв Рустам Курбанович 86627 
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Жураковська Леся Вікторівна 84912, 86550 
Журан Олена Анатоліївна 84657 
Журенко Олена Василівна 85830 
Забарна Елеонора Миколаївна 84837 
Заблодська Дар'я Вадимівна 87019 
Заблодська Інна Володимирівна 87017, 87019 
Заботкін Микола Олександрович 84649 
Забуранна Леся Валентинівна 87163 
Завадський Ігор Олександрович 87038 
Завальний Андрій Миколайович 85000, 86467 
Завальнюк Євген Костянтинович 86569 
Завальнюк Сніжана Олегівна 85487 
Заваріка Галина Михайлівна 86256 
Завгородній Віталій Віталійович 84076, 86065 
Завгородній Ігор Володимирович 84302, 84303 
Завора Таїна Миколаївна 85944, 86061 
Завражина Альона Вячеславівна 84266 
Загороднєв Ярослав Анатолійович 84335 
Загоруйко Віталій Володимирович 84053, 84054 
Загребельна Лариса Іванівна 84978 
Задніпровський Олександр Григорович 85417 
Задорожний Костянтин Миколайович 87028, 87322 
Заєць Олександр Михайлович 84440, 84441, 84496, 86125, 87016 
Зажигаєв Борис Володимирович 85183 
Заїка Оксана Володимирівна 86389 
Заїчко Володимир Олександрович 84541 
Заїчко Тетяна Василівна 84541 
Зайцев Владислав Віталійович (Заслужений Артист 
України) 

86075 

Зайцева Інна Веніамінівна 86602, 86603, 86604, 86605 
Зайцева Олена Іванівна 84095 
Зайцева Тетяна Олексіївна 84358, 86384, 86385 
Зайшлюк Василь Миколайович 85437 
Закіров Фелікс Шайхетдинович 84118, 84119 
Закладна Наталія Валеріївна 86106 
Залогіна Галина Георгіївна 86262 
Залознова Юлія Станіславівна 85732, 85733 
Залюбовська Любов Володимирівна 87004 
Замкова Наталія Леонідівна 86017 
Замуруйцев Олексій Вікторович 85431, 85432 
Замченко Сергій Володимирович 85044 
Запольський Владислав Володимирович 85682 
Запорожан Євгеній Олександрович 87140 
Запороженко Катерина Валеріївна 84116 
Запорожець Максим Віталійович 84211 
Запотоцький Андрій Петрович 84997 
Заремба Ольга Олександрівна 85670 
Зарецька Ірина Тимофіївна 87338 
Зарічняк Андрій Петрович 84236 
Засєкін Дмитро Адамович 84928, 84929, 84931, 84933, 85626, 85627, 85633, 

85832 
Засєкін Дмитро Олександрович 87350, 87351, 87352 
Засєкіна Тетяна Миколаївна 87350, 87351, 87352 
Заславська Ольга Олександрівна 86798 
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Застрожнікова Ірина Володимирівна 85140, 85141, 85143, 85243, 85244 
Затварський Василь Васильович 86528, 86529 
Захаренко Микола Олександрович 84931, 85630 
Захарійчук Мар'яна Дмитрівна (псевдонім) 86348 
Захаров Андрій Михайлович 85657 
Захарова Надія Миколаївна 85800, 85801 
Захарченко Євген Анатолійович 84299 
Захуцька Оксана Володимирівна 85631 
Заяць Андрій Сергійович 86686 
Заяць В'ячеслав Сергійович 84334, 86877, 87299 
Заяць Тетяна Анатоліївна 84334 
Збінський Костянтин Вікторович 85005, 85006 
Зверховський Сергій Олександрович 86459 
Звєрєв Олександр Сергійович 86354 
Звєрєва Ольга Анатоліївна 85494 
Зданович Микола Сергійович 86273 
Зеленко Людмила Іванівна 85001 
Зеленцов Дмитро Гегемонович 84565, 84583, 84584 
Зелік Оксана Андріївна 87290 
Зелікман Владислав Давидович 86772, 86773 
Зеліковська Олена Олександрівна 85801 
Землянкін Анатолій Іванович 86326 
Зербіно Дмитро Деонисович 86627 
Зима Олена Валентинівна 87291 
Зинякова Анжеліка Анатоліївна 85076 
Зирянова Дарія Максимівна 86954, 86955 
Зирянська Вікторія Євгенівна (Victoria Monte) 84919 
Зігельбаум Фелікс Рєвольдовіч 85228, 85229 
Зіненко Наталя Володимирівна 84624, 85327, 85328, 86103 
Зіненко Роман Олексійович 85734, 86040 
Змитрук Тимур Юрійович 86685 
Зоря Лілія Олегівна 85603 
Зорька Наталія Миколаївна 87054, 87055 
Зорька Олександр Володимирович 86609, 86610, 86614 
Зосімов В'ячеслав Валерійович 86961 
Зотова Валентина Георгіївна 85684, 86260, 86261, 86262, 86263 
Зубарев Дмитро Валерійович 84073, 84966 
Зубарєв Євген Станіславович 86685 
Зубик Світлана Петрівна 85646 
Зуєва Вікторія Олександрівна 85453 
Зуй Ольга Вікторівна 85167 
Зьомко Михайло Анатолійович 85444 
Ира Молчанова (псевдонім) 87178 
Ібадов Яшар 84168 
Іван Слободяків (псевдонім) 86544 
Іваненко Лілія Вікторівна 86327 
Іванець Оксана Олексіївна 84379 
Іваниця Галина Афанасіївна 87330 
Іванов Євген Мартинович 84123, 84616 
Іванов Ігор Валерійович 86514 
Іванов Олег Миколайович 85078, 85079, 85080, 85081, 85683 
Іванов Сергій Анатолійович 85336 
Іванов Юрій Борисович 86036, 86038 
Іванова Валентина Михайлівна 85771 
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Іванова Галина Жанівна 87329 
Іванова Катерина Іванівна 85285 
Іванова Наталя Сергіївна 86690 
Іванова Яна Іванівна 84182, 84183, 84184, 84185, 84186, 84187, 84188, 

84189, 84190, 84191, 84286, 84287, 84288, 84289, 
84290, 84291, 84292, 84293, 84294, 84295, 84296, 
84297, 84411 

Іванчук Олексій Вікторович 84077 
Іванчук Ярослав Володимирович 85540 
Іванюк Ольга  Володимирівна 86638, 86639 
Івахненко Богдана Андріївна 86353, 86777 
Івахно Олександра Петрівна 85800, 85802 
Івашин Олексій Олександрович 84083 
Іващенко Віктор Анатолійович 84688 
Іващенко Віктор Андрійович 87273, 87274 
Іващенко Сергій Васильович 84334, 86879 
Іващенко Юлія Валеріївна 85564 
Іващенко Юрій Миколайович 85427, 85430 
Івченко Ірина Юріївна 86704, 86707 
Івченко Олег Андрійович 86474 
Івченко Юрій Миколайович 84300 
Ігнатенко Ганна Володимирівна 86918, 86919, 86920, 86921, 87195 
Ігнатенко Дмитро Юрійович 85603 
Ігнатенко Жанна Валеріївна 86787 
Ігнатенко Олександр Володимирович 86921, 87195 
Ігнатенко Сергій  Віталійович 86918, 86921 
Ігнатов Олександр Володимирович 84550 
Ігнатов Сергій Леонідович 86144, 86145 
Ігнатушко Юрій Іванович 86525 
Ігнатюк Любов Миколаївна 86823 
Ігнатьєва Наталія Миколаївна 86168 
Ігнашкіна Тетяна Борисівна 86741, 86744 
Ілащук Тетяна Олександрівна 86064 
Ілляшенко Віталій Миколайович 85838 
Ілляшенко Катерина Володимирівна 84357 
Ільєнко Ігор Борисович 87252 
Ільєнко Роман Сергійович 84656 
Ільїч Людмила Миколаївна 84334, 86879 
Ільницький Денис Олександрович 85130, 85131 
Ільченко Вікторія Юліанівна 87048 
Ільченко Володимир Васильович 86854 
Іменинник Ганна Миколаївна 87025 
Інго Діана-Кароліна Євгенівна 86495 
Іншин Микола Іванович 86846 
Іоанн Богомил (псевдонім) 86801 
Ісаєв Віктор Миколайович 84813 
Ісаєва Ганна Сергіївна 84520, 84585 
Іськова Юлія Петрівна 85366 
Іщейкіна Любов Костянтинівна 84661, 84662, 84663, 84665 
Іщенко Віталій Анатолійович 87116 
Іщенко Ірина Вікторівна 85637, 85638, 85639, 85640, 85641, 85642, 85643, 

85644, 85645 
Іщенко Олександр Вікторович 85733 
Іщенко Олена Леонідівна (псевдонім) 87075, 87076 
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Іщенко Ольга Володимирівна 86429 
Іщук Олександр Сергійович 86460, 86461, 86462, 86463, 86464 
Іщук Світлана Олексіївна 85854 
Йовка Ігор Вікторович 85546 
Йосипенко Людмила Василівна 84413, 84785 
К.Т.Горошко (псевдонім) 84580 
Каафарані Аббас Махмуд 85512, 85513, 85515 
Кабаков Юрій Борисович 87255 
Кабакова Жана Василівна 84593 
Кабанова Марина Романівна 87356, 87357, 87358 
Каганов Юрій Олегович 84912 
Кадоб'янська Наталія Миколаївна 87039 
Кадол Олександр Миколайович 85246, 85247, 85248, 85249, 85250, 85251 
Казанська Ольга Юріївна 86193 
Казарян Едмон Манвелович 85437 
Казьмірук Сергій Дмитрович 84712, 85224 
Калабухова Світлана Вікторівна 85195, 85196 
Калачова Олена Вадимівна 86930 
Калашник Тетяна Іванівна 87276, 87277 
Калашникова Оксана Сергіївна 85571, 85572, 86219 
Калашнікова Тетяна Миколаївна  84334 
Калганов Михайло Андрійович (Michael Renard) 85375, 85597 
Калганова Олена Анатоліївна 84497 
Календрузь Тетяна Василівна 86370 
Каленюк Ірина Сергіївна 84334, 84335 
Каленюк Світлана Олександрівна 84744, 86202, 86205 
Калетнік Григорій Миколайович 85803, 86671 
Калиниченко Галина Іванівна 84685 
Калиновський Юрій Юрійович (KALINOVSKY) 84629, 84630, 84631, 84817 
Калита Оксана Василівна 85418 
Каличак Юрій Ігорович 87301 
Калиш Тетяна Давидівна 86530 
Каліберда Дар'я Віталіївна 86076 
Каліберов Станіслав Ігорович 86686 
Калієвська Лариса Олексіївна 85821 
Калініченко Ігор Володимирович 85685 
Калініченко Людмила Леонідівна 87214 
Калініченко Надія Андріївна 86959 
Калініченко Олена Василівна 87056 
Калужинська Юлія Володимирівна 86401, 86402, 86403, 86404, 86405 
Калюжна Світлана Юріївна 85084, 85085, 85086 
Калюжний Валерій Вілінович 86332 
Калюжний Ростислав Андрійович 85531, 85532, 85533, 85534, 85535 
Кальченко Леонід Васильович 85001 
Камишова Тетяна Миколаївна 85328 
Камінська Марина Олександрівна 86382 
Канделакі Нугзар 84587 
Канєвський Микола Євтихійович 86894, 86895 
Канюка Маркіян Едуардович 86663 
Капелусь Григорій Васильович 85284 
Каптур Вадим Анатолійович 84133 
Капустянська Олена Миколаївна 84311, 84312, 84313 
Караман Ольга Володимирівна 87026 
Караман Станіслав Олександрович 87026 
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Карамушка Марина Володимирівна 84095 
Карелов Костянтин Юрійович 87003 
Карина Багратион (псевдонім) 85040 
Карлова Олена Анатоліївна 84982, 84983 
Карлова Тетяна Олександрівна 84622 
Карлюка Дмитро Олександрович 84095 
Карпінський Юрій Олександрович 85734, 86040 
Карповський Валентин Іванович 85830 
Карпухно Олександр Юрійович 85233 
Картавенко Сергій Олександрович 86537 
Касперович Олександр Юрійович 85733 
Каськова Людмила Федорівна 84506, 85323 
Касьянова Наталія Віталіївна 85286, 85289 
Касьянова Олена Миколаївна 85568, 85569, 85570 
Катаманова Джеміля Лемарівна 84168, 86335 
Катуніна Ольга Сергіївна 84174 
Кахута Ігор Вікторович 86328 
Качалов Володимир Миколайович 84454 
Качмар Роман Вікторович 85333 
Качук Дар'я Сергіївна 84686 
Кашинцева Оксана Юріївна 84723, 84820 
Кашкаров Сергій Михайлович 84516 
Кашпаров Валерій Олександрович 87297 
Кашуба Віталій Олександрович 84667, 84668, 85711, 85712, 85718, 86121, 86122, 

86123, 86124 
Кащена Наталія Борисівна 84052 
Кватадзе Аліна Іродіонівна 86516 
Кваша Олена Семенівна 85438, 85439 
Кемарська Тамара Георгіївна 84212 
Кербікова Алла Степанівна 86739 
Кесарчук Олег Васильович 84196 
Кириєнко Цвєтана Володимирівна 84359 
Кирийчук Дмитро Леонідович 86470 
Кириленко Катерина Михайлівна 86484 
Кириленко Ріта Олексіївна 86796 
Кирилова Олена Олександрівна 85705 
Кирилюк Оксана Василівна 85190 
Кирич Наталія Богданівна 85721 
Кириченко Ірина Віталіївна  84443, 84535, 84536 
Кириченко Олексій Степанович 84164 
Кирплюк Дмитро Володимирович (Дан) 85829 
Кисель Дар'я Петрівна 86194 
Кислинська Алла Ігорівна 84685 
Кисличенко Вікторія Анатоліївна 85116 
Кізілова Галина Олександрівна 87109 
Кізюн Валерій Карпович 86750, 86751, 86752, 86753 
Кіндій Дмитро Данилович 85942 
Кіндрацька Любомира Максимівна 85195 
Кіпчук Руслана Валентинівна 86685 
Кірюхіна Олена Олександрівна 87293 
Кітура Євдокія Михайлівна 85335 
Кітура Оксана Євгеніївна 85335 
Кітченко Олена Миколаївна 84473 
Кіхтенко Світлана Сергіївна 85725 
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Кіцула Любов Михайлівна 85537, 85538, 85539 
Кіщак Іван Теодорович 86190 
Кіяшко Олег Віталійович 84115 
Клевцова Наталія Вікторівна 84485 
Клименко Вікторія Анатоліївна 84302, 84303 
Клименко Іван Вікторович 86555 
Клименко Микола Олександрович 86715, 86716, 86717 
Клименко Юлія Анатоліївна 84334, 86877, 86878 
Клименко Юрій Михайлович 86797 
Климчук Альона Олегівна 86471 
Клімов Сергій Васильович 86832 
Клімова Галина Павлівна 86847 
Клімова Ірина Олександрівна 84480 
Кліщ Оксана Михайлівна 87075 
Клоц Євген Олександрович 86960 
Ключник Альона Володимирівна 86190 
Клюшник Юрій Олексійович 86384, 86385 
Кльован Анна Павлівна 85989 
Князєв Володимир Володимирович 84872 
Князєв Святослав Ігорович 84334 
Коба Олена Вікторівна 85012, 85853 
Коберник Галина Іванівна 85647 
Кобець Марина Миколаївна 84924, 84925 
Кобець Юлія Миколаївна 84924, 84925 
Кобзєва Олена Вікторівна 84181 
Ковалевська Тетяна Іванівна 86017 
Коваленко Андрій Васильович 86237 
Коваленко Борис Олексійович 86866, 86868 
Коваленко Денис Володимирович 84320 
Коваленко Ігор Михайлович 87353 
Коваленко Людмила Тарасівна 87032 
Коваленко Наталія Дмитрівна 84798, 84799, 84800, 86863, 86864, 86865, 86866, 

86867 
Коваленко Олександр Михайлович 86293, 86294 
Коваленко Олексій Лелевич 87268 
Коваленко Олена Едуардівна 84321 
Коваленко Ольга Вікторівна 84744 
Коваленко Ольга Миколаївна 87332 
Коваленко Тарас Володимирович 86893 
Коваленко Юлія Михайлівна 87238 
Ковалинська Інна Володимирівна 85706, 85707 
Ковалишин Олександр Романович 87172, 87173, 87174, 87175, 87288 
Ковалишин Олександра Федорівна 84128, 84129 
Коваль Галина Михайлівна 85192 
Коваль Костянтин Олегович 87117 
Коваль Надія Богданівна 87270 
Ковальов Володимир Георгійович 84902 
Ковальова Діана Констянтинівна 84103 
Ковальова Наталія Іванівна 87047 
Ковальова Олена В'ячеславівна 85347 
Ковальська Ірина Михайлівна 85422 
Ковальська Леся Володимирівна 84532 
Ковальчук Андрій Іванович 84044, 87318 
Ковальчук Богдан Володимирович 85168 
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Ковальчук Василь Іванович 87193, 87194 
Ковальчук Володимир Михайлович 85820 
Ковальчук Іван Платонович 84043, 84044, 87317, 87318 
Ковальчук Людмила Василівна 85234 
Ковальчук Максим Леонтійович 86538, 86539 
Ковальчук Наталія Михайлівна 85511, 86272 
Ковальчук Олександр Іванович 85795 
Ковальчук Олександр Миколайович 85104 
Ковальчук Тамара Іванівна 87317 
Ковальчук Тетяна Петрівна 84690, 84691, 84694 
Ковбасенко Юрій Іванович 87073, 87074 
Ковбасюк Алла Борисівна 84334 
Коверга Сергій В'ячеславович 85287 
Ковернік Олена Миколаївна 85222 
Ковернінська Юлія Вікторівна 85150 
Ковернінська Юлія Вікторівна (Сиротюк Юлія 
Вікторівна) 

85147, 85148, 85149, 85151 

Ковирьова Олександра Валеріївна 85011 
Ковінько Олена Миколаївна 87259 
Ковпак Віталій Васильович 84427, 84428, 84429 
Ковпак Оксана Сергіївна 84427, 84428, 84429 
Коврижних Валерій Аркадійович 85888, 87044, 87045, 87046 
Ковтонюк Віктор Михайлович 87315 
Ковтун Ольга Володимирівна 86537 
Ковтуненко Віктор Олексійович 85442 
Ковтуненко Юрій Володимирович 84377 
Ковшик Валентин Ігорович 86944, 86947, 86950, 86951, 86952, 86953 
Когатько Юрій Леонідович 84334, 86877, 86878, 87299 
Кодола Любов Іванівна 84545 
Кожушко Світлана Павлівна 87357 
Козак Антон Олександрович 86819 
Козак Артур Олександрович 86819 
Козак Людмила Петрівна 86502, 86503, 86504, 86505 
Козак Олександра Петрівна 87220 
Козак Тамара Миколаївна 84922 
Козаченко Світлана Миколаївна 86798 
Козаченко Сергій Якович 85948 
Козел Віктор Миколайович 84077 
Козирєва Валентина Петрівна 84259, 84260, 85864, 85865, 85866, 85867 
Козирєва Олена Вадимівна 87161 
Козій Михайло Степанович 84687 
Козій Олександр Михайлович 86338 
Козлов Владислав Адріанович 86113, 86114, 86115, 86116 
Козлов Максим Сергійович 86264 
Козлов Олександр В'ячеславович 85029 
Козлова Вікторія Янівна 85288 
Козуб Вікторія Олександрівна 84849 
Козубай Марина Андріївна 84364 
Козубенко Максим Володимирович 86569 
Козярін Іван Петрович 85802 
Койчева Тетяна Іванівна 84923 
Коленко Віолетта Володимирівна 86964 
Колесніченко Олена Валеріївна 85290, 85291, 85292, 85293, 85831, 85833 
Колєснікова Ганна Валеріївна 86326 
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Колісник Володимир Володимирович 84954 
Колісніченко Наталя Миколаївна 84212 
Колісніченко Сергій Валерійович 86746, 86747 
Колодійчук Володимир Анатолійович 84695, 84696 
Колодницька Руслана Віталіївна 84935 
Коломицев Максим Олександрович 85329 
Коломієць Олексій Олександрович 86737 
Колонтай Світлана Миколаївна 84902 
Колос Микола Володимирович 86244 
Колос Олександр Анатолійович 84774 
Колотюк Лілія Леонідівна 84655 
Колупаєва Іріна Володимирівна 85451 
Коляков Олександр Михайлович 84269 
Комар Ольга Анатоліївна 87077 
Комарницька Ірина Іванівна 86644 
Комаровський Олексій Валентинович 84121 
Комліченко Оксана Олександрівна 86282, 86466 
Конакова Раїса Василівна 87315 
Кондаревич Вікторія Богданівна 85856 
Конджарян Роман Юрійович 86237 
Кондов Костянтин Володимирович 86013 
Кондратенко Віталій Миколайович 87231 
Кондрачуков Сергій Ігорович 84699, 84700 
Коник Надія Ярославівна 87108 
Коноваленко Тетяна Василівна 85253, 85327, 85328 
Коновалов Костянтин Георгійович 85613 
Коновалова Марина Валентинівна 87321 
Кононенко Ганна Андріївна 86384, 86385 
Кононенко Микола Олександрович 85363 
Кононенко Юрій Степанович 84688 
Конопля Вікторія Олександрівна 86389 
Конохова Зоя Петрівна 85690, 85691, 85692, 85693, 85694 
Конюхов Сергій Леонідович 86030, 86032 
Конюшок Сергій Олександрович 85885 
Конюшок Сергій Олександрович (Шерхан) 85097 
Копей Володимир Богданович 84791 
Копиця Микола Павлович 87132 
Копиченко Олена Сергіївна 85225 
Копняк Катерина Валентинівна 84134 
Корбач Віктор Григорович 84699, 84700 
Корж Анастасія Леонідівна 86591 
Корж Анна Сергіївна 84595 
Корж Марина Анатоліївна 85820, 85821 
Корж Наталія Миколаївна 84594 
Користін Олександр Євгенійович 86125 
Коритько Тетяна Юріївна 86327 
Корнейко Олександр Васильович 86525 
Корнієнко Ірина Анатоліївна 85075 
Корнієнко Марина Михайлівна 87338 
Корнійчук Олександр Петрович 84334, 84335, 86876 
Корновенко Сергій Валерійович 84688 
Коробейніков Леонід Сергійович 85942 
Коробейнікова Тетяна Ігорівна 87278, 87279, 87280, 87282, 87283 
Коробов Володимир Кузьмич 85240, 86086 
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Коробчанський Павло Олександрович 84302, 84303 
Коровін Олександр Сергійович 87244 
Король Григорета Олександрівна 86772, 86773 
Король Дмитро Михайлович 85942 
Король Михайло Дмитрович 85942 
Корольова Ірина Іванівна 87221 
Коростиченко Артур Леонідович 86457 
Коротка Лариса Іванівна 84544, 84565 
Коротов Юрій Юрійович 85770 
Коротун Володимир Іванович 86880, 86881, 86882, 86883 
Корпало Андрій Володимирович 85540 
Коршак Володимир Олександрович 86686 
Коршунова Ольга Вікторівна 87038, 87059 
Кос'янчук Ніна Іванівна 85626, 85832 
Косарева Тетяна Вікторівна 85266 
Косарєв Вячеслав Михайлович (Kosariev Viacheslav 
Mikhailovich) 

84639, 84640, 84641 

Косенко Василь Іванович 84839, 84840 
Косенко Віктор Васильович 86380, 86381 
Косенко Віталій Іванович 86109, 86110, 86111 
Косилова Олена Володимирівна 86080 
Косілкин Дмитро Володимирович 84825 
Костенко Аліса Олексіївна 85636 
Костенко Микола Прокопович 85223, 86112 
Костенко Олександр Миколайович 86986 
Костенко Олексій Володимирович 84546 
Костенко Олена Олександрівна 86986, 86988, 86989, 86991, 87106 
Костенко Тетяна Павлівна 85322 
Костенюк Катерина Анатоліївна 84212 
Костенюк Наталя Іванівна 84212 
Костін Петро Олександрович 86196 
Костріков Анатолій Васильович 86606 
Костюк Олександр Володимирович 87107 
Костякова Анна Анатоліївна 84228 
Костяна Оксана Вікторівна 86036, 86038 
Кот Олена Володимирівна 84849 
Кот Стах Петрович 86388 
Котвицький Ігор Валерійович 85027 
Котелянець Наталка Валеріївна 86349 
Котенко Віталій Юрійович 84843 
Котенко Павло Григорович 84943 
Котенко Тетяна Миколаївна 84335, 86879 
Котикова Олена Іванівна 84967, 84968, 84969 
Котляр Юрій Вадимович 84175 
Котляревська Уляна Миколаївна 84934 
Котлярова Ангеліна Вікторівна 85542, 85543, 85544 
Котлярова Вікторія Григорівна 84157, 84158, 84159 
Котлярова Вікторія Юріївна 84066, 84067, 84623, 85327, 85328 
Кохно Тетяна Назифівна 86795 
Коцар Олег Вікторович 86377 
Коцюба Ірина Григорівна 84456 
Коцюбенко Ганна Анатоліївна 86388 
Коч Наталя Володимирівна 86204 
Кочетова Тетяна Іванівна 85542, 85543, 85544 
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Кочешкова Ірина Миколаївна 85732 
Кошель Антон Олександрович 87318 
Кошовий Андрій Олександрович (Птица, PtizaShpak) 85916, 85917 
Кощук Тетяна Василівна 86880, 86883 
Кравцова Ольга Миколаївна 87292 
Кравченко Анатолій Миколайович 84730 
Кравченко Анатолій Павлович 84698 
Кравченко Валерій Іванович 86295 
Кравченко Ганна Юріївна 87133, 87134, 87135 
Кравченко Іван Олександрович 84851 
Кравченко Сергій Іванович 86336 
Кравчук Андрій Васильович 84108 
Кравчук Василь Іванович 84108 
Кравчук Галина Володимирівна 84446 
Краєва Оксана Анатоліївна 84038 
Краєвська Галина Олександрівна 84334 
Крамаровська Світлана Миколаївна 87338 
Краснов Олег Георгійович 86607 
Краснова Оксана Іванівна 86606, 86607, 86608 
Краснокутська Наталія Станіславівна 87255 
Краснокутська Тамара Олександрівна 86425 
Краснопольський Володимир Едуардович 87049 
Красовська Вероніка Сергіївна 85305, 85306, 85307, 85311 
Крегул Юрій Іванович 85070 
Креденцер Володимир Володимирович 84474 
Кретов Андрій Іванович 84447, 84448, 84449 
Крещенко Кирило Вікторович 86686 
Кривицький Юрій Віталійович 85000, 86467 
Кривич Яна Миколаївна 84192 
Криволапчук Володимир Олексійович 86342 
Криворучко Дмитро Іванович 85830 
Кривошеєва Тетяна Володимирівна 87057 
Кривуша Людмила Сергіївна 84358 
Кривцов Сергій Олегович 86629 
Крижановський Євгеній Миколайович 85805, 85806 
Крижановський Олександр Феліксович 87068 
Кризська Юлія Михайлівна 84480, 86515 
Крикля Людмила Сергіївна 86956 
Крилов Денис Валерійович 84122 
Крилов Микола Володимирович 85435 
Крилова Алла Миколаївна 85436, 85688, 86551 
Криль Антон Сергійович 84838 
Кримова Марія Олександрівна 84334, 86879 
Кримчук Богдан Валерійович 84150 
Крисько Віктор Васильович  87249 
Кришталь Дмитро Олександрович 84035 
Кришталь Микола Андрійович 84035 
Кропельницька Світлана Орестівна 84397 
Круглик Владислав Сергійович 86034, 86170, 87244 
Круглова Олена Анатоліївна 84849 
Крук Станіслав Леонідович 86364, 86365 
Крупін Михайло Семенович 85022 
Крупка В'ячеслав Андрійович 86009 
Крупник Андрій Семенович 85227 
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Крупська Лариса Пилипівна 87002 
Крутова Анжеліка Сергіївна 84048, 84049, 84050, 84051, 84052 
Круш Петро Васильович 85820, 85821 
Крючко Леся Станіславівна 86508 
Крючко Тетяна Олександрівна 86107, 86108 
Крючковський Віталій Федорович 85105 
Крячко Іван Павлович 86971, 86972 
Ксьонжик Ірина Володимирівна 86222 
Кубальський Владислав Нарцизович 86580, 86581, 86585, 86586, 86588 
Кубасова Ганна Володимирівна 84153 
Кубишкін Микола Миколайович 84729 
Кугай Наталія Василівна 86389 
Куда Сергій Анатолійович 84593 
Кудінов Вадим Анатолійович 86525 
Кудінов Ігор Олексійович 85424 
Кудінова Тетяна Борисівна 84195 
Кудренко Дмитро Володимирович 86288 
Кудрик Ярослав Ярославович 87315 
Кудря Ярослав Валерійович 85854 
Кудрявцева Валентина Федорівна 84775, 84904 
Кужель Марина Юріївна 85893 
Куза Антоніна Миколаївна 84235 
Кузін Олександр Сергійович 84910 
Кузнецов Валерій Леонідович 86215 
Кузнецов Олег Ігорович (Олег Вандер) 86527 
Кузнецова Інна Олексіївна 87255 
Кузнецова Ірина Андріївна 86326 
Кузнецова Ірина Олексіївна 87022 
Кузнецова Марина Юріївна 84851 
Кузнєцов Олег Юрійович 87087, 87088, 87089 
Кузнєцова Світлана Олександрівна  86570 
Кузніченко Олександр Михайлович 86212 
Кузніченко Сергій Олександрович 84496, 86212 
Кузюк Роман Іванович 85826 
Кузякіна Ольга Володимирівна 86456, 86963 
Кузько Андрій Михайлович 86129 
Кузьменко Василь Васильович 84714 
Кузьменко Оксана Василівна 86391 
Кузьменко Олексій Вікторович 86840 
Кузьменко Олена Петрівна 85673 
Кузьменко Ярослава Василівна 86663 
Кузьмін В'ячеслав Володимирович 85945 
Кузьміна Марина Миколаївна 86847 
Кузьміна Тетяна Олегівна 87023 
Кузьміних Валерій Олександрович 84719, 85029 
Кузьмінська Ольга Едуардівна 85195, 85196 
Кукуруза Ганна Володимирівна 85705 
Кулешова Олена Віталіївна 86649, 86650, 86651, 86652, 86653 
Кулєбяшкіна Анастасія Сергіївна 87245 
Кулибишев Сергій Вікторович 86475 
Кулик Наталія Володимирівна 84334, 86876 
Куликова Людмила Анатоліївна 84623, 85327, 85328, 85406, 86104 
Кулиняк Ігор Ярославович 86142 
Куліков Петро Мусійович 85136 
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Куліковська Наталія Михайлівна 87100 
Куліченко Микола Олександрович 85107 
Куліш Альона Станіславівна 84579 
Култаєв Олександр Юрійович 85112, 85113 
Кульбашна Олена Анатоліївна 84602, 84688 
Кульчицька Світлана Дмитрівна 84884 
Кульчицький Станіслав Владиславович 87071, 87072 
Кумановський Михайло Володимирович 86485, 86571, 86583 
Кундельчук Оксана Петрівна 86620 
Куракіна Лариса Валентинівна (Бамбізо) 85209, 85981 
Курач Лариса Іванівна 86968 
Курашова Інна Миколаївна 86847 
Курбанов Антон Костянтинович 86687 
Курган Поліна Олександрівна 84531 
Курило Ірина Олексіївна 84334 
Куріненко Володимир Леонідович 86436, 86668, 86669, 86670 
Куровська Наталія Олександрівна 86085, 86094, 86230, 86239, 86640 
Куроєдова Віра Дмитрівна 85704 
Куроп'ятник Олена Сергіївна 87131 
Курочкіна Ірина Геннадіївна 85576, 85580, 85581 
Куртей Світлана Леонідівна 87000 
Курякіна Людмила Миколаївна 84240 
Кутіков Дамір Олександрович (damirkut) 86616 
Кутова Ірина Олександрівна 85024 
Кутузов Ігор Миколайович 84782 
Кухар Сергій Вікторович 86520 
Кухній Леся Степанівна 86387 
Куцевалова Олена Бориславівна 84349 
Куцевляк Сергій Валерійович 86223 
Куценко Олена Іванівна 86281, 86736 
Кучер Євгеній Вікторович 86685 
Кучеренко-Бєлаш Наталія Олександрівна 86433 
Кучеренко Діна Григорівна 84537, 84538, 84547, 84548, 84549 
Кучеркова Світлана Олександрівна 84166, 85722 
Кучеровська Тетяна Сергіївна 86063 
Кучерук Марія Дмитрівна 85626, 85832 
Кучманич Ірина Миколаївна 85049, 85050 
Кучменко Світлана Миколаївна 86406, 86407, 86408, 86409 
Кучменко Святослав Володимирович 84998 
Кушнерева Тетяна Вікторівна 86107 
Кушнір Анатолій Іванович 85016 
Кушнір Дмитро Валентинович 84235 
Кюрчевська Вікторія Едуардівна 84363 
Лабенко Дмитро Петрович 84588 
Лабоженко Аріадна Миколаївна 85601 
Лабунський Юрій Олександрович 84384 
Лавренчук Володимир Миколайович 87266 
Лавренчук Володимир Миколайович 
(VO'Lavrenchuk) 

87218 

Лавренчук Олександра Сергіївна (Саша Лавренчук) 87050 
Лазарев Кирило Ігорович 86848 
Лазарєв Микола Миколайович 85763 
Лазарєва Тетяна Анатоліївна 84938, 84941, 84942 
Лазебна Марина Євгенівна 84113, 84114 
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Лазоренко-Гевель Надія Юріївна 85734 
Лазорищак Роман Васильович 84826 
Лазуткін Дмитро Михайлович 87266 
Лазько Ірина Володимирівна 87252 
Лалазарова Наталія Олексіївна 86329 
Ламберг Наталія Вадимівна 86778, 86779 
Лана Ра (псевдонім) 86437, 86438, 86439, 86440, 86441, 86442, 86443, 

86444, 86445, 86446 
Ланецька Яна Володимирівна 84902 
Лантух Володимир Анатолійович 85669 
Ланцедова Юлія Олександрівна 86487, 86488, 86582 
Ланчак Ксенія (псевдонім) 85739 
Лапіна Вікторія Вікторівна 86013 
Лапченко Артем Сергійович 85058 
Лапшина Ірина Миколаївна 87054, 87055 
Ларичева Олена Миколаївна 84650 
Ластовецький Василь Васильович 87333 
Латкіна Світлана Антонівна 86217, 86218 
Лебедевич Світлана Іванівна 84209 
Лебедєв Степан Сергович  85760 
Лебедєва Катерина Юріївна 86680 
Лебедєва Надія Михайлівна 84670, 84671 
Лебедєва Олена Анатоліївна 84531 
Лебедінцев Андрій Віталійович 85616 
Лебедь Галина Миколаївна 87100 
Лебідь Ірина Георгіївна 84966 
Лебідь Ольга Миколаївна 86382 
Лев Ольга В'ячеславівна 84363 
Левада Олександр Васильович 84362 
Левада Ольга Михайлівна 84359, 84362, 86307 
Левицька Ольга Олександрівна 85234 
Левицька Тетяна Олександрівна 84780 
Левіна Людмила Дмитрівна 84363 
Левченко Віктор Володимирович 84697 
Левченко Дмитро Олексійович 84106 
Левченко Ольга Петрівна 84166, 85463, 85464 
Левченко Ярослава Сергіївна 85545 
Левчук Наталія Михайлівна 84334, 86876 
Лежава Давид Паатавич 86412 
Лежнева Олена Іванівна 84070 
Лелека Віталій Миколайович 87294 
Лемешко Юрій Сергійович 85423 
Лемчик Роман Орестович 85005, 85006 
Леньга Олег Володимирович 85656 
Леоненко Андрій Григорович 85916 
Леонов Микола Анатолійович 85511, 86272 
Леоновець Євгеній Євгенович 86255 
Леонтович Костянтин Костянтинович (Kostya 
Leontovich) 

84469, 84470 

Леонтьєв Дмитро Вікторович 87028 
Леонтьєв Петро Володимирович 85057 
Леонтьєва Ольга Олександрівна 85494 
Лепейко Тетяна Іванівна 87255 
Лепська Наталія Володимирівна 85424 
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Лепський Максим Анатолійович 85424 
Лепшина Владислава Олегівна 86611 
Лесняк Павло Олегович 84680, 84681, 84682 
Леськів Василь Володимирович 84763 
Лець Олександр Анатолійович 86040 
Лещенко Олександра Юріївна 85290, 85291, 85292, 85293, 85831, 85833 
Лєфі Інесса Федорівна 87120 
Лиманська Аліса Юріївна 87271 
Лимар Олена Федорівна 86640 
Лисак Владислав Олексійович 85063 
Лисенко Євген Володимирович 85890 
Лисенко Євген Миколайович 86526 
Лисенко Леся Іванівна 87290 
Лисенкова Вероніка Миколаївна 86827 
Лисиця Владислав Леонідович 86131, 86141 
Лисиця Тетяна Станіславівна 84730 
Листопад Наталія Петрівна 87111 
Листопадська Олена Євгенівна 86519 
Литвин Олександр Валеріанович 84718, 84812, 84842, 85320 
Литвин Олена Володимирівна 84914 
Литвиненко Євген Миколайович 86701 
Литвиненко Ірина Сергіївна 86720 
Литвиненко Тетяна Петрівна 86854 
Литвинський Олег Юрійович 84349 
Литвинчук Ірина Леонідівна 86639, 86770, 86785 
Литвинюк Галина Іванівна 84781 
Литвинюк Денис Васильович 86686 
Лихова Софія Яківна 86489, 86490, 86584 
Личенко Ірина Олександрівна 86642, 86643, 86644, 86645, 86646 
Личук Марія Іванівна 85631 
Лі Сюєган 85332 
Лібанова Елла Марленівна 84334, 86878, 86879, 87299 
Ліма Іванна Олегівна 86447, 86448, 86449 
Лінартович Костянтин Костянтинович 85768 
Лінькова Олена Юріївна 86694, 86695, 86696, 86697, 86698 
Лісаковська Олександра Володимирівна 84911 
Лісогор Лариса Сергіївна 84334, 86879 
Літвінова Ірина Феофанівна 86587, 86987, 86990, 86992, 86993 
Літікова Олександра Іванівна 84775, 84904, 85197 
Ліфар Анна Анатоліївна 86668, 86669, 86670 
Ліфінцев Денис Сергійович 85191 
Ліханов Артур Федорович 84932, 85628 
Ліщенко Наталя Федорівна 85160 
Ліщинська Людмила Броніславівна 84134 
Лобань Галина Андріївна 84660, 84664, 85664 
Лобода Наталія Степанівна 84235 
Лобода Олег Миколайович 85186 
Лобусова Олена Вікторівна 87043, 87064 
Логачевська Світлана Панасівна 87076, 87077 
Логачевська Тетяна Аркадіївна 87077 
Логачова Людмила Миколаївна 85733 
Логвиненко Аліса Олександрівна 86573, 86574, 86575, 86576 
Логін Тарас Ігорович 86331 
Логінов Андрій Вячеславович 86713 



Авторське право і суміжні права. Офіційний бюлетень № 52, 2019 

 

1455 

Повне ім'я та/або псевдонім  

автора (авторів) творів 

Номер свiдoцтва 

Логінов Михайло Іванович 86918 
Лоза Людмила Володимирівна 85802 
Лозинська Олена Василівна 86601 
Лозинський Владлен Олегович 86532 
Лозинський Олег Євгенійович 86532 
Лозовський Сергій Володимирович 84689, 84692, 84693 
Лола Юлія Юріївна 85091, 86890 
Ломаковська Ганна Віталіївна 87060 
Ломов В'ячеслав Генадійович 86780, 86781 
Ломоносов Анатолій Вадимович 85384, 85385, 85387, 85388, 85390, 85392, 86173 
Ломоносова Оксана Едуардівна 85384, 85385, 85387, 85388, 85390, 85392, 86173 
Лошкарєв Олег Олегович 85860 
Лугових Оксана Олександрівна 84937 
Лужинецький Анатолій Олександрович 87261 
Лузан Петро Григорович 86602 
Лук'яненко Сергій Іванович 87340, 87341 
Лук'янова Лариса Борисівна 86732, 86733, 86734, 86735 
Лук'янова Наталя Петрівна 84680, 84681, 84682 
Лук'янчиков Олег Миколайович 87003 
Лук'янчук Діана Святославівна 85927, 85928, 85929, 85930, 85931, 85932, 85933, 

85934, 85935, 85936, 85937 
Лукашкін Володимир Володимирович 84826 
Лукашук Максим Валерійович 84515 
Лукіянчук Валентин Леонідович 86235 
Лунячек Вадим Едуардович 84568, 86148, 86149, 86150 
Лупир Андрій Вікторович 85766 
Луценко Анжеліка Володимирівна 84838 
Луценко Вікторія Олександрівна 86154, 86155 
Луцишин Наталя Андріївна 86723 
Луцкіна Ірина В'ячеславівна 84543 
Луцяк Віталій Васильович 85803, 86671 
Луцько Катерина Василівна 84036 
Лушакова Алла Миколаївна 86807, 86808, 86809, 86810, 86811 
Лущик Людмила Вікторівна 86876 
Лущинська Юлія Вячеславівна 86257 
Любачевський Максим Васильович 85159 
Людмила Менаже (псевдонім) 85040 
Лютко Наталія Віталіївна 84229, 84230 
Ляпіна Людмила Анатоліївна 86086 
Лях Ірина Іванівна 86326 
Лях Олександр Віталійович 86326 
Ляшенко В'ячеслав Іванович 86326 
Ляшенко Дмитро Олексійович 87047 
Ляшенко Оксана Анатоліївна 84583, 84584, 85573, 85685, 85686 
Ляшенко Олена Миколаївна 85623 
Ляшенко Юрій Іванович 85820 
Лященко Анатолій Антонович 85734, 86040 
Магльована Тетяна В'ячеславівна 86999 
Мадаєва Альона Сергіївна 87100 
Мазоренко Оксана Володимирівна 86784 
Мазур Андріана Володимирівна 85519, 85520, 86622, 86623, 86726 
Мазуркевич Анатолій Йосипович 84427 
Маісурадзе Марина Юріївна 85732 
Майданик Любов Романівна 84766 
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Макара Анатолій Іванович 86886, 86887, 86888, 86889 
Макаренко Анастасія Сергіївна 84915, 84916, 84917 
Макаренко Андрій Олексійович (МАО) 86932, 86933 
Макаров Денис Валерійович (McDen) 84272 
Макарова Вікторія Іванівна 84622 
Макарова Олександра Миколаївна 85704 
Макарова Олена Володимирівна 84334, 86878 
Макеєва Олена Миколаївна 85175, 85176, 85177, 85178, 85179 
Макєєва Наталія Іванівна 84304 
Маклюк Ольга Миколаївна 86550 
Макодзеб Василь Миколайович 84838 
Макрушина Лариса Вікторівна 86667 
Максименко Іван Андрійович 85820, 85821 
Максименко Юлія Георгіївна 86663 
Максимова Олена Євгенівна 84350 
Максимчук Діанна Миколаївна (Діанна Гольде) 86958 
Максін Віктор Іванович 84425 
Макушенко Євген Ігорович 86892 
Макушинська Ганна Павлівна 86238 
Маландій Даніїл Михайлович 84539 
Маланюк Тарас Зіновійович 85031, 85035, 85036, 85037, 85038 
Малахов Кирило Сергійович 85852 
Малахова Валерія Михайлівна 84304 
Маленко Оксана Володимирівна 84487, 84488, 84489, 84490 
Малиновська Ольга Олександрівна 86189 
Малишевський Олег Володимирович 84352 
Малішевська Алла Петрівна 85646 
Малоштан Ігор Михайлович 87296, 87297 
Малюк Оксана Сергіївна 86739 
Малярчук Назар Вікторович 86577, 86578, 86579 
мамуля (псевдонім) 84450 
Манзюк Володимир Васильович 85821 
Манукян Рузанна Рубенівна 86228 
Маняка Леся Володимирівна 85598 
Манькусь Ірина Володимирівна 86187, 86188, 86189 
Маржан Ірина Володимирівна 86922 
Марина Кучеренко (псевдонім) 84574 
Маринченко Євгеній Олегович 86918, 86920 
Марисюк Тетяна Владиславівна 86545 
Марич Христина Михайлівна 86642 
Марія Лелека (псевдонім) 85211 
Марія Шевченко (псевдонім) 85313 
Маркіна Ірина Анатоліївна 87255 
Марков Олег Вікторович 86746, 86747 
Мартин Андрій Геннадійович 87316, 87318 
Мартиненко Валентина Віталіївна 85818, 85820, 85821 
Мартиненко Олена Євгенівна 86146, 86853 
Мартинович Наталія Олександрівна 87018 
Мартинчук Олена Валеріївна 84036 
Мартинюк Галина Петрівна 85720 
Мартинюк Ірина Анатоліївна 84426 
Мартинюк Любов Василівна 87015 
Мартинюк Михайло Анатолійович 85720 
Мартинюк Олександр Олександрович 87065, 87067, 87325, 87326 
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Мартинюк Олена Віталіївна 84537, 84547 
Мартинюк Світлана Євгенівна 85443 
Мартиросян Людмила Іванівна 84726 
Маруненко Ірина Михайлівна 84036 
Марущак Сергій Миколайович (Myaccak, Muassak, 
Sergio Muassak) 

84345 

Марценюк Лариса Володимирівна 87128 
Марченко Віра Григорівна 85568, 85569, 85570 
Марченко Оксана Анатоліївна 84531, 86434 
Марченко Олег Миколайович 85052, 85053, 85054, 85055, 85056 
Марченко Юрій Володимирович 84634 
Марчишинець Ольга Володимирівна 87114 
Марчук Людмила Миколаївна 86477 
Марчук Ольга Михайлівна 86331 
Маршицька Вікторія Вячеславівна 86154, 86155 
Маслак Володимир Іванович 86807, 86808, 86809, 86810, 86811 
Масляк Петро Олексійович 87000 
Маслянко Андрій Михайлович 87224 
Маслянко Олександра Миколаївна 87224 
МАТА КОСОВСКИ (псевдонім) 87355 
Матвєєва Анастасія Володимирівна 86847 
Матвієнко Сергій Анатолійович 85596 
Матійчик Михайло Петрович 87092 
Матухно Олена Вікторівна 84480, 86515 
Матюха Галина Василівна 85253, 85327, 85328 
Матюхін Валентин Олександрович 84181 
Мафтин Наталія Василівна 87069, 87070 
Махней Олександр Володимирович 85566, 85567 
Махонюк Олександр Володимирович 85234 
Махровська Наталя Анатоліївна 85547, 86567, 86568 
Мацелюх Наталія Петрівна 85818, 85819, 85820, 85821 
Мацкевич Ольга Олександрівна 84281 
Мацко Петро Володимирович 86510 
Машика Віктор Томашович 87003 
Машкей Алла Миколаївна 84556, 87102 
Машков Павло Віталійович 87340, 87341 
Маштак Ігор Володимирович 84589, 84590, 84591, 84592 
Машталяр Карина Анатоліївна 85892 
Машура Олександр Миколайович 86214 
Мащенко Марина Анатоліївна 86856, 86857, 86858 
Маяр Віктор Андрійович 84130, 84131, 87263 
Мед Ірина Леонідівна 87295 
Медведєв Євген Павлович 84073, 84966 
Медведок Дмитро Станіславович 86020 
Медведський Віктор Михайлович 84278 
Мелентьєв Олег Борисович 84352 
Мелешкевич Сергій Олександрович 85061 
Мелконян Валентина Миколаївна 84670, 84671 
Мелушова Ірина Юріївна 84482 
Мельник Жанна Анатоліївна 84965 
Мельник Наталія Олексіївна 86268, 86269, 86270 
Мельник Олексій Сергійович 84354 
Мельник Ольга Григорівна 87255 
Мельник Ольга Іванівна 85180, 86818, 87014 
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Мельник Роман Андрійович 87300, 87301 
Мельник Юлія Миколаївна 84845 
Мельник Юрій Степанович 86971 
Мельникова Надія Володимирівна 84204, 84205, 84206, 84208 
Мельникова Надія Володимирівна (Баришева) 84207 
Мельниченко Олександр Анатолійович 84046, 84047, 84071 
Мельничин Василь Григорович (Vasyl Melnychyn) 86311 
Мельничук Костянтин Сергійович 86750, 86752 
Мельнік Сергій Сергійович 84872 
Менцак Андрій Васильович 85007, 85008, 85009 
Меняйленко Олександр Сергійович 87049 
Меняйло Вікторія Іванівна 84912 
Меняйлов Євген Сергійович 86629 
Мерлак Олена Валентинівна 86701 
Метеленко Наталя Георгіївна 85445 
Метла Ольга Валентинівна 84590 
Мехович Сергій Анатолійович 85925 
Мехтієв Руслан Валерійович 84870, 85019 
Мєшкова-Кравченко Наталія Віталіївна 84095, 86217, 86218 
Микитенко Тетяна Владиславівна 86483 
Микитин Ольга Петрівна 86617, 86618, 86619 
Миколенко Олена Петрівна 86430, 86431 
Миколюк Андрій Анатолійович 85827 
Миколюк Оксана Анатоліївна 85990 
Миргородський Андрій Сергійович 86459, 86737 
Мирка Михайло Михайлович 84165 
Миронець Оксана Миколаївна 84385, 84557, 84558, 84559, 84560 
Миронова Марина Михайлівна 85695, 85701 
Мирончук Юлія Валеріївна 84139, 84140, 84146 
Миронюк Віктор Валентинович 85632 
Мискін Юрій Ігорович 85820, 85821 
Мискіна Оксана Олександрівна 85820 
Митник Василій Іванович 84179 
Митник Євгенія Леонідівна (Єва) 84177, 84178, 84179 
Митрофанова Олена Григорівна 84672, 84673 
Михайличенко Наталя Миколаївна 84540, 84610, 84611, 86258, 86259, 86422 
Михайличенко Сергій Сергійович 86228 
Михайлова Любов Вадимівна 86534 
Михайлова Юлія Сергіївна 84905 
Михальська Віта Михайлівна 84931, 85630 
Михальченко Вікторія Олександрівна 84232 
Михальченко Наталія Вячеславівна 87152, 87153, 87154, 87155, 87156 
Мицик Юрій Андрійович 85674 
Мідик Світлана Вікторівна 85013 
Мікрюкова Людмила Василівна 86201 
Мікуляк Катерина Анатоліївна 86786, 86787 
Мікульська Валерія Вікторівна 86648 
Мілевський Олександр Олександрович 85745 
Мілевський Олександр Петрович 85741, 85742, 85743, 85744, 85745 
Мілімко Лариса Василівна 85865, 85867 
Мілова Тетяна Миколаївна 84883, 85051, 86980, 86981, 86982, 87231 
Міляєв Юрій Геннадійович 84906, 84907, 84908 
Мілько Наталія Євгенівна 85327, 85328 
Мільков Володимир Леонідович 86692 



Авторське право і суміжні права. Офіційний бюлетень № 52, 2019 

 

1459 

Повне ім'я та/або псевдонім  

автора (авторів) творів 

Номер свiдoцтва 

Мінкова Ольга Геннадіївна 86101, 86102 
Міняйло Вікторія Петрівна 85670 
Мінько Оксана 84371 
Мірошниченко Олексій Олександрович 84540 
Мітлицька Вікторія Анатоліївна 86426 
Міхалевський Віталій Цезарійович 87095, 87096, 87097, 87098, 87099 
Міхеєва Людмила Василівна 86647, 86651, 86652, 86653, 86654 
Міхель Романна Володимирівна 85854 
Міхєєв Олександр Миколайович 85266 
Міщанчук Олена Степанівна 84503 
Міщенко Володимир Акимович 87025 
Міщенко Ганна Володимирівна 84686 
Міщенко Олена Володимирівна 84686 
Млінцова Олена Сергіївна 86201 
Млодецький Віктор Ростиславович 85807 
Мовнуш-Голомовза Вікторія Іштванівна 86233 
Мовчан Ольга Володимирівна 84727 
Могилевцев Олексій Анатолійович 84593 
Могілевська Натела Едуардівна 87049 
Модло Євгеній Олександрович 86664 
Мозальова Марина Володимирівна 86846 
Моісеєнко Марина Віталіївна 85146 
Мокієнко Андрій Вікторович 84299 
Мокін Віталій Борисович 85805, 85806 
Момот Дарина Тарасівна 86298 
Момот Тетяна Валеріївна 86298 
Монастирський Олег Васильович 85548 
Мондровський Михайло Миколайович 85169 
Моргун Наталія Анатоліївна 84506 
Моргунова Надія Сергіївна 84617 
Мордовцев Олександр Сергійович 87179, 87180, 87181 
Мордовцев Сергій Михайлович 87180, 87184, 87185 
Морєва Вікторія Володимирівна 85285, 85286, 85288, 85289 
Морзе Наталія Вікторівна 85331, 86838, 87349 
Мороз Анастасія Валеріївна 85033 
Мороз Андрій Вікторович 84505 
Мороз Галина Зотівна 84730 
Мороз Костянтин Іванович 84767 
Мороз Микола Сергійович 84425, 85014, 87298, 87319 
Мороз Петро Володимирович 86970 
Морозов Андрій Васильович 84746 
Морозова Ольга Григорівна 85376, 85377, 85588, 85592, 85979 
Морозько Анастасія Петрівна 85833 
Мороко Юрій Сергійович (Papa's Old Speaker) 85094 
Морошан Ніна Володимирівна 86080 
Мосієнко Ганна Миколаївна 84939 
Москавцова Катерина Олегівна 84809 
Москаленко Антон Олегович 87251 
Москалик Ельвіна Анатоліївна 84462 
Москвяк Наталія Володимирівна 84890, 84891 
Московченко Денис Олександрович 87091 
Мосякова Ірина Юліївна 86967 
Мощенок Василь Іванович 86329 
Мринський Іван Миколайович 86382 
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Мудра Ірина Германівна 84890, 84891 
Музафарова Валентина Андріївна 86870 
Музика Наталія Миколаївна 86510 
Музика Тетяна Вікторівна 87203 
Музичук Олена Олександрівна 84089 
Мульска Ольга Петрівна 85234 
Мунтян Тетяна Віталіївна 84465 
Мурашова Валентина Михайлівна 86754 
Мусієнко Алла Олексіївна 85423 
Мусієнко Олена Володимирівна 84591, 84592 
Муха Павло Андрійович 84074 
Наам Олександр Іванович 86020 
Навара Аліна Євгенівна 84334 
Нагачевська Марина Вікторівна 86209 
Надєляєв Ілля Миколайович 86667 
Надія Білостоцька (псевдонім) 86285 
Надоша Олег Володимирович 87250 
Надтока Денис Михайлович 85850, 86361, 86831 
Надтока Олена Володимирівна 85850, 86361, 86831 
Надточій Ірина Ігорівна 85384, 85385, 85387, 85388, 85390, 85392, 86173 
Назаренко Вячеслав Іванович 84889 
Назаренко Олексій Олексійович 85683 
Назаров Юрій Віталійович 85112 
Назарук Вадим Петрович 86945 
Назарчук Олександр Адамович 85664 
Найдовська Ангеліна Олексіївна 86743 
Наконечна Вікторія Іванівна 86964 
Наливайко Наталія Олександрівна 84112 
Наливайко Роман Вікторович 84247 
Нанаєва Тетяна Василівна 85331 
Насалевич Тамара Василівна 84066, 84067, 85253, 85327, 85328, 85406 
Насипаний Віктор Євгенович 86410 
Наталевич Наталія Петрівна 84701, 84702, 84703, 84704, 84705, 84706, 84707, 

84708 
Наталенко Євген Олександрович 85142 
Наточій Анатолій Миколайович 86718, 86719 
Науменко Марія Олексіївна 85393, 85394, 85395, 85398, 85399, 85400 
Науменко Наталія Юріївна 84544, 84583, 84584 
Наумова Лариса Миколаївна 85590, 85976, 85978 
Наумук Ірина Миколаївна 86034, 86170 
Наумук Олексій Володимирович 86030, 86032 
Наумчук Володимир Іванович 87108 
Наумчук Марія Михайлівна 87108 
Нахабіч Марина Анатолівна 86013 
Нацина-Марченко Оксана Олександрівна 84564 
Нгуен Суан Бьєн 84519 
Нгуен Суан Лє Кіонг 84519 
Невлюдов Ігор Шакирович 86380, 86381 
Невлюдова Вікторія Валеріївна 86380, 86381 
Неволько Олександр Михайлович (Олександр Волос) 85357, 86923 
Невський Владислав Станіславович 86569 
Негода Олександр Геннадійович 86772, 86773 
Негреску Ігор Антонович 87208 
Недашківська Олександра Олександрівна 84563 
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Недбаєв Олександр Миколайович 85860 
Недбаєвська Людмила Степанівна 86187, 86188 
Недільська Лариса Василівна 86084, 86085, 86640 
Нежевело Валентина Вікторівна 84795, 84851 
Неізвестна Наталія Володимирівна 86143 
Некрасова Катерина Сергіївна 87201, 87208 
Нелін Євген Петрович 87042, 87066, 87320 
Неп'юк Володимир Васильович  85804 
Непорожня Лідія Вікторівна 86971 
Непша Олександр Вікторович 85771 
Несвітаєва Інна Миколаївна 85604 
Нестеренко Олег Анатолійович 86397, 86398, 86399, 86400 
Нестеренко Олена Миколаївна 85137, 85138, 85139, 85145, 85245 
Нестеренко Світлана Анатоліївна 85897 
Нестеренко Світлана Вікторівна 86854 
Нетреба Федір Васильович 84305, 84306 
Нетюхайло Лілія Григорівна 84661, 84662, 84663, 84665 
Нехаєнко Марія Іванівна 85512, 85513, 85514, 85515 
Нечволода Людмила Володимирівна 84540, 84610, 84611, 86422 
Нечипорук Микола Леонідович 84717 
Никитченко Наталія Валеріївна 84096, 84098, 84330 
Ничипоренко Світлана Володимирівна 84334 
Нідзельська Тетяна Леонідівна 87163 
Нікітенко Володимир Олександрович 84412 
Нікітенко Олександр Іванович 85595 
Нікітін Михайло Миколайович 84032 
Нікітіна Аліна Вадимівна 86979 
Нікітіч Максим Валерійович 85372 
Нікіфорова Вікторія Геннадіївна 85671 
Нікіфорова Ольга Василівна 85199 
Нікіфорчук Світлана Сергіївна 84525, 84742, 84743 
Ніколаєва Олена Георгіївна 84204, 84205, 84206, 84207, 84208 
Ніколаєвич Олександра Вікторівна 84531, 86434 
Ніколаюк Тетяна Анатоліївна 84561, 84562 
Нікончук Вікторія Віталіївна 85821 
Нікуліна Анна Олексіївна 86108 
Новак Ірина Миколаївна 84334 
Новик Анатолій Матвійович 85486 
Новицька Надія Володимирівна 86880, 86881, 86882, 86883 
Новицька Наталія Борисівна 85379, 85380, 85381, 85382 
Новицький Андрій Миколайович 84855, 84857, 84858, 84859 
Новіков Валерій Миколайович 84334, 84335 
Новіков Денис Олександрович 87003 
Новіков Дмитро Антонович 87162 
Новіков Олександр Юрійович (Nnewmann) 85210 
Новікова Алла Михайлівна 85511, 86272 
Новікова Марина Миколаївна 87161, 87162, 87255 
Новікова Олена Всеволодівна 86272 
Новікова Ольга Валентинівна 84562 
Новікова Ольга Федорівна 85733 
Новоселецький Валерій Олександрович 86006 
Новоселов Артем Сергійович 86538 
Новосільська Тетяна Володимирівна 86877 
Новосьолова Валентина Іванівна 86969 
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Носкіна Наталя Михайлівна 85465, 85466 
Носов Костянтин Валентинович 84794 
Носова Галина Володимирівна 86465 
Носова Наталія Леонідівна 86122, 86123, 86124 
Нуянзін Олександр Михайлович 84035 
Няньковська Олена Сергіївна 86621 
Няньковський Сергій Леонідович 86621 
Обидєннова Тетяна Сергіївна 84979 
Обідейко Віталій Олексійович 85346 
Ободяк Віктор Корнелійович 84380 
Оборська Світлана Валентинівна 85191 
Обштат Олексій Віталійович 84137 
Овєчкіна Олена Андріївна 85285 
Оводенко Тамара Сергіївна 84480, 86515 
Овсієнко Яніна Миколаївна 85549, 85550 
Овчаренко Світлана Володимирівна 86077 
Огірко Ольга Ігорівна 85618 
Огнєв Віктор Андрійович 84071 
Огнієнко Альона Володимирівна 86190 
Огородник Артем Олександрович 87271 
Огородник Ігор Миколайович 85339 
Огородник Наталя Євгеніївна 85197 
Огородник Руслан Петрович 85074, 85594, 85976, 85977, 85978 
Огорь Ганна Миколаївна 85384, 85385, 85387, 85388, 85390, 85392, 86173 
Оджубейська Ольга Дмитрівна 85942 
Озеров Никита Олексійович 84713 
Озерчук Оксана Вікторівна 85414 
Окопник Олена Миколаївна 87231 
Оксана Огнєва (псевдонім) 86362 
Окуневич Тетяна Григорівна 84672, 84673 
Олейнікова Людмила Григорівна 84122 
Олександр Подільський (псевдонім) 87103 
Олексюк Оксана Євгенівна 85757, 85999, 86000, 86001 
Олесь Богус (псевдонім) 84614 
Олесь Осадчий (псевдонім) 85440 
Олефіренко Євгеній Валерійович 86236 
Олешко Анна Анатоліївна 84658, 85065, 85066, 85067, 85709 
Олійник Аліна Олександрівна 84794 
Олійник Андрій Олександрович 84241 
Олійник Ганна Ігорівна (Анна Малкінн) 84118, 84119 
Олійник Наталія Петрівна 84299 
Олійник Ольга Олександрівна 85762 
Олійник Світлана Петрівна 84726 
Оліфір Ірина Андріївна 86094 
Олішевська Анна Вікторівна 86231 
Оляницька Любов Віталіївна 86346 
Ольховська Анжела Борисівна 87161 
Омельченко Віктор Миколайович 86138, 86139 
Омельченко Надія Олександрівна 85331 
Омельчук Сібілла Костянтинівна 86144, 86145, 87150, 87151 
Омельчук Юлія Олександрівна 84670, 84671 
Онисько Олег Романович 84791 
Онищенко Артур Миколайович 85058 
Онищенко Володимир Олександрович 86061 
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Онопрієнко Оксана Володимирівна 87062 
Опанасенко Віталій Петрович 86918, 86919 
Опанасенко Людмила Анатоліївна 85048, 85049 
Опенько Іван Анатолійович 84043, 87317, 87318 
Опришко Віталій Павлович 87126 
Опришко Наталя Олексіївна 85855 
Орап Валентина Іванівна 86796 
Орел Марина Миколаївна 86661 
Орищенко Світлана Олександрівна 86168 
Орлов Андрій Володимирович 84169, 84170, 84171, 84172, 85494 
Орлов Борис Анатолійович 84818 
Орлова Алла Іванівна 85227 
Орлова Вікторія Миколаївна 86512 
Орлова Віра Василівна 85031, 85035, 85036, 85037, 85038 
Орлова Наталія Михайлівна 86106 
Орловська Леся Олегівна 86137 
Оробінська Марія Володимирівна 84124, 84126 
Орос Михайло Михайлович 84677 
Ортинська Наталія Володимирівна 86673, 86936 
Ортіна Ганна Володимирівна 85064, 85141, 85143, 85144, 85145 
Орцева Олена Сергіївна 86086 
Осадча Катерина Петрівна 85516, 85517, 86030, 86032 
Осадчий Віктор Володимирович 86807, 86808, 86809, 86810, 86811 
Осауленко Андрій Олександрович 84999 
Осетрова Олена Станіславівна 84997, 84998 
Осипова Тетяна Григорівна 86894, 86895 
Осипова Юлія Вікторівна 84193 
Осокіна Алла Вікторівна 85191, 85893 
Остапенко Вікторія Миколаївна 86036, 86946, 86948, 86949 
Остапенко Ганна Сергіївна 87219, 87220 
Остапчук Максим Юрійович 86539 
Остафійчук Дмитро Іванович 84898 
Островська Вероніка Михайлівна 85226 
Откидач Максим Володимирович 84334, 86878 
Отченаш Наталія Дмитрівна 84235 
Офіленко Наталія Олександрівна 86127, 86128 
Охітва Христина Миколаївна 85759 
Павленко Віктор Якович 87124 
Павленко Ксенія Ігорівна 85152 
Павленко Марина Миколаївна 84041, 84042 
Павленко Наталія Володимирівна 85512, 85513, 85515 
Павленко Олександр Михайлович 85494 
Павленко Олена Пантеліївна 84902, 87255 
Павленко Олена Сергіївна 86507 
Павленко Сергій Олексійович 84997, 84998 
Павліков Вадим Олександрович 84745 
Павліченко Оксана Михайлівна 87004 
Павлова Валентина Андріївна 85198, 86688, 86689, 86690, 86691 
Павловська Людмила Анатоліївна 85895 
Павловська Тетяна Леонідівна 84298 
Павлюк Всеволод Михайлович 86850 
Падалка Олена Іванівна 86870 
Палаєва Вікторія Вікторівна 86080 
Паламарчук Владислав Леонідович 85848 
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Паламарчук Роман Петрович 86478 
Палант Олексій Юрійович 86846 
Палеха Ольга Миколаївна 84726 
Палій Анатолій Павлович 84556, 85490, 87102 
Палій Андрій Павлович 84556, 87102 
Палійчук Ірина Степанівна 87165, 87166, 87167, 87168, 87169, 87170, 87171 
Палладін Антон Миколайович 85167 
Панасенко Ольга Миколаївна 86755 
Панасюк Марина Валеріївна 86829, 86830 
Панасюк Тамара Вікторівна 84057 
Панік Леонід Олександрович 85769 
Панін Владислав Вадимович 86003 
Панченко Михайло Павлович 84747, 84748, 84749, 84750, 84751, 84752, 84753, 

84754, 84755, 84756, 84757, 84758, 84759, 84760, 
84761 

Панчерніков Володимир Рахмітович 86334 
Панчук Сергій Миколайович 86685 
Панюца Степан Михайлович 84405 
Панькова Оксана Володимирівна 85733 
Параниця Надія Володимирівна 84619 
Парасій-Вергуненко Ірина Михайлівна 85195 
Параска Георгій Борисович 85541 
Паращич Валентина В'ячеславівна 87321 
Паренек Простой (псевдонім) 85773, 85774, 85775, 85776, 85777, 85778, 85779, 

85780, 85781, 85782, 85783, 85784, 85785, 85786, 
85787, 85788, 86299, 86300, 86301, 86302, 86303, 
86304 

Парнак Світлана Юріївна 85438 
Парсаданова Ірина Григоріївна 86518 
Парута Олена Володимирівна 86674 
Парханов Генрі Романович 86199 
Пархоменко Олександр Іванович 84314 
Пархоменко Олександр Миколайович 85308 
Пархоменко Олександр Юрійович 86186 
Пархоменко Олександра Андріївна 84775 
Пасічник Наталя Олексіївна 87090 
Пасічняк Лілія Михайлівна 84491, 84492 
Паславська Оксана Віталіївна 86413 
Пастух Михайло Олексійович 86569 
Патик Леся Леонідівна 84998 
Патра Світлана Миколаївна 84410 
Пахомова Вікторія Миколаївна 85813 
Пачев Сергій Іванович 86419, 86421 
Пачева Валентина Миколаївна 86418, 86420 
Пашко Оксана Богданівна 84886 
Пашко Павло Володимирович 86655, 86656, 86657 
Пашков Володимир Юрійович (Pashkov Design) 86628 
Пащук Лідія Віталіївна 85215 
Пащук Святослав Володимирович 85185 
Педько Олена Петрівна (Елена Алексеева) 87196, 87197 
Пекарчук Микита Сергійович 84332, 85658 
Пентилюк Марія Іванівна 84672, 84673 
Переверзєва Олена Валентинівна 84274 
Перевозник Катерина Романівна 86274 
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Перевозник Олександр Петрович 85423 
Перелома Тетяна Сергіївна 85891 
Перепадя Дмитро Олександрович 84608 
Перепелиця Павло Євгенович 84271 
Пересунько Микола Михайлович 84396 
Перунова Олена Миколаївна 84834, 86018 
Перфільєва Людмила Павлівна 85648, 85649 
Петкевич Андрій Вячеславович 86965, 86966 
Петкевич Артем Анатолійович 84080 
Петращук Світлана Анатоліївна 85372, 85892, 86079, 86231 
Петренко Володимир Андрійович 84531 
Петренко Ірина Іванівна 84281 
Петренко Катерина Валеріївна 87217 
Петренко Сергій Анатолійович 84281 
Петренко Юрій Антонович 84069 
Петришина Марина Олександрівна 86847 
Петров Ігор Леонідович 84212 
Петров Поль Кирилович 84398 
Петрова Дар'я Ігорівна 85560 
Петрова Дар'я Ігорівна (Daria Petrova) 85553, 85554, 85555, 85556, 85557, 85558, 85559 
Петрова Ірина Павлівна 85732, 86326 
Петрова Наталія Олександрівна 84795, 84851 
Петрович Сергій Драганович 86546 
Петровська Олена Миколаївна 85441 
Петрожицький Володимир Олександрович 84869, 85726, 85727, 85752, 86245, 86286, 86287, 

86659, 86660, 86708, 86709 
Петрук Василь Григорович 87116 
Петрук Роман Васильович 87116 
Петрушанко Володимир Миколайович 85942 
Петрушанко Тетяна Олексіївна 85664 
Петухова Інна Анатоліївна 86870 
Петюніна Ольга Вячеславівна 87132 
Пехтєрева Вікторія Валеріївна 85287 
Печена Галина Петрівна 87124 
Печенюк Майя Антонівна 87015 
Пєтков Сергій Валерійович 87232, 87233, 87235 
Пєтрова Свєтлана Івановна 84084 
Пивовар Ірина Вікторівна 84517, 84519, 84521 
Пивовар Юрій Ігорович 84518, 84521 
Пилип'юк Віктор Вікторович 84235 
Пилипенко Юрій Володимирович 85984 
Пилипчук Андрій Борисович 85756 
Пилипчук Олександр Павлович 87333 
Пильгун Наталія Василівна 85454, 85455, 85456, 85457, 85458 
Пиріг Ярослав Васильович 84348 
Пирога Степан Андрійович 86494 
Письменна Олександра Олександрівна 86743 
Півень Наталія Василівна 85800, 85802 
Підвисоцький Валерій Валентинович 86467 
Підгорна Оксана Михайлівна 84493, 84494, 84495 
Підлипняк Ірина Юріївна 84355 
Підоричева Ірина Юріївна 86326 
Піменова Юлія Іванівна 86327 
Піньковська Галина Вікторівна 84335 
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Піротті Євген Леонідович 84955, 84957 
Піскоха Марина Анатоліївна 86939 
Піскун Інна Юріївна 84910 
Піскунова Олена Валеріївна 87308 
Піць Вадим Вікторович 84777 
Пічкур Олександр Валентинович 84725 
Платова Олена Миколаївна (Ellen Platova) 84161 
Плахотніков Сергій Анатолійович 84316 
Плачинда Галина Сергіївна 86062 
Плеханова Тетяна Миколаївна 87358 
Плечистий Дмитро Дмитрович 84746 
Плугіна Тетяна Вікторівна 87286, 87287 
Плужнікова Тетяна Владиславівна 86606, 86821, 86822 
Плющ Валентина Миколаївна 86959 
Плющик Ірина Анатоліївна 85074, 85590, 85591, 85594, 85977 
Побоча Катерина Павлівна 84658, 84659, 85122, 85708, 85709 
Погайдак Ольга Богданівна 85721 
Погодич Роман Васильович 84203 
Погорелов Артем Віталійович 85426, 85427 
Погорілий Василь Васильович 84203 
Погребний Анатолій Леонідович 84299 
Погромська Ганна Сергіївна 85547, 86567, 86568, 87105 
Погудіна Ольга Костянтинівна 86229 
Пода Ольга Анатоліївна 86108 
Подгорна Алла Іллівна 85983 
Подік Іванна Іванівна 85820 
Поднебесний Ігор Андрійович 84133 
Подоляк Віталій Анатолійович 86413 
Подольський Анатолій Семенович 84401 
Подольчак Назар Юрійович 86142 
Подопригора Наталія Володимирівна 86959, 86960 
Подорожний Сергій Миколайович 85973 
Подрез-Ряполова Ірина Валеріївна 86846 
Подчашинський Юрій Олександрович 84935, 84936, 84937 
Позняк Олексій Володимирович 84334 
Пойда Сергій Андрійович 84203 
Пойманов Юрій Петрович 85367 
Покровська Ольга Вікторівна 87014 
Покровський Данило Олександрович 87306 
Покшевницька Тетяна Василівна 84480, 86515 
Поліський Михайло Валентинович 84506, 85323 
Політов Євгеній Вікторович 87249 
Поліщук Віктор Григорович 86101, 86102 
Поліщук Віктор Миколайович 84933 
Поліщук Вікторія Олександрівна 86197 
Поліщук Володимир Петрович 85731 
Поліщук Євген Олександрович 85573 
Поліщук Ірина Ігорівна 84135 
Поліщук Олена Максимівна 84351 
Поліщук Олена Петрівна 85358, 85359 
Поліщук Сергій Володимирович 87296, 87297 
Полторак Юрій Олексійович 85849 
Полуектов Дмитро Володимирович 84234 
Полупан Анатолій Васильович 86015 
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Полягушко Любов Григорівна 84332, 84333 
Полякова Лариса Іванівна 86551, 86552 
Полякова Ольга Юріївна 84088 
Полякова Світлана Володимирівна 84334, 86877, 87299 
Поляковський Василь Михайлович 84928, 84929, 84930, 84931, 85630 
Полянська Тетяна Василівна 86666 
Поляруш Світлана Іванівна 87231 
Поляцьковий Олександр Семенович 84091 
Помазан Антон Володимирович 85106 
Помпій Олександр Олександрович 85034 
Пономаренко Леонід Васильович 87129 
Пономаренко Марина Василівна 84334, 86877 
Пономарьов Олексій Михайлович 84735, 84736, 84737, 84738, 84739 
Пономарьова Катерина Іванівна 87112 
Попель Павло Петрович 86956 
Попенко Лариса Вікторівна 85596 
Попенко Ярослав Володимирович 86101, 86102 
Попик Юлія Сергіївна 86662 
Поплавська Єва Володимирівна 86181 
Попов Віктор Васильович 86168 
Попов Юрій Васильович 87269 
Попова Алла Іванівна 85855 
Попова Людмила Олександрівна 87026 
Поповенко Ніна Самуїлівна 84657 
Попович Андріан Петрович 84074 
Попович Ігор Степанович 85719 
Попович Людмила Олексіївна 84619, 87237, 87238, 87239, 87240, 87241 
Попротський Андрій Михайлович 86020 
Породько-Лях Ольга Вікторівна 85621 
Портна Оксана Валентинівна 84810, 84811 
Портніков Майк Владленович (Mike Kaufman-
Portnikov) 

85146 

Посвістак Олеся Анатоліївна 86798 
Посилкіна Ольга Вікторівна 84152, 84153, 84154, 84155, 84156, 84157, 84158, 

84159, 84788 
Поснова Тетяна Вікторівна 85820, 85821, 86043, 86044, 86045 
Потаман Наталя Володимирівна 85419 
Потапчук Євген Михайлович 86056, 86799, 86800 
Потієнко Валентина Олександрівна 87027 
Потьомкін Євген Юрійович 84852 
Потьомкіна Олександра Юріївна 84852 
Починок Карина Борисівна 84097, 84099, 84100, 84101, 84331 
Прасол Ігор Григорович 84777 
Праті Федеріко Маттіа 84609 
Преображенська Вікторія Вікторівна 85918 
Привольнева Світлана Олексіївна 87022 
Прима Вікторія Валентинівна 85068, 85071 
Примост Валерій Юрійович 86207 
Пристемський Олександр Станіславович 86337 
Пристінська Марина Сергіївна 87336, 87337 
Притискач Іван Васильович 87126 
Притула Ірина Володимирівна 85901, 85902, 85912, 85913, 85914, 86275, 86276, 

86277, 86278, 86279, 86973, 86974, 86975, 86976 
Притула Кирило Ігорович 85861 
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Притуляк Наталія Миколаївна 84903, 86556 
Прихно Юлія Євгеніївна 85894 
Приходько Альона Михайлівна 84615 
Приходько Дар'я Олександрівна 85420, 85421 
Пришляк Володимир Васильович 85675 
Пришляк Микола Павлович 87292 
Прищепа Алла Миколаївна 86715, 86716, 86717 
Прісняк Марина Сергіївна 86940 
Прогнімак Олена Дмитріївна 85732, 85733 
Прогонний Микола Віталійович 85133, 85625 
Продеус Аркадій Миколайович 85027 
Прокопенко Наталія Семенівна 86630, 86631 
Прокопенко Олена Олександрівна 84323, 84324, 84975, 84976, 84985 
Прокопенко Роман Васильович 86326 
Прокоф'єв Євген Геннадійович 86034, 86170, 87244 
Проніна Ірина Іванівна 86876 
Прохоров Денис Валерійович 85523, 85524 
Прохоровський Андрій Станіславович 85194 
Процевят Оксана Семенівна 85854 
Проценко Андрій Анатолійович 84214, 84215, 84216, 84217 
Проценко Галина Олександрівна 85309, 87060 
Проценко Тарас Олександрович 86342 
Процюк Віталій Валерійович 85748, 85749, 85750 
Процюк Юрій Іванович 85093 
Прядко Олена Михайлівна 87015 
Птащенко Ліана Олександрівна 86310 
Птащенко Ліана Олександрівна (Ptashchenko Liana) 85947 
Пугач Андрій Миколайович 86508 
Пугачова Наталія Ігорівна 86823 
Пузур Михайло Вікторович 84830, 84831 
Пукица Богдан Іванович 87206 
Пуларія Андрій Луарсабович 84301, 87129 
Пустовгар Світлана Анатоліївна 85450 
Пустовойченко Дарія Вікторівна 86937 
Путінцева Світлана Вікторівна 87023 
Пучин Максим Федорович 85663 
Пшенична Анна Сергіївна 86701 
Пшеничний Юрій Володимирович 86896, 86897 
Пшиченко Вікторія Вікторівна 84650 
Работягова Людмила Іванівна 84315, 84317 
Рагозіна Вікторія Валентинівна 86154, 86155 
Радіонова Ірина Федорівна 85123, 85281 
Радченко Наталія Геннадіївна 85111 
Раєвнєва Олена Валентинівна 84484, 86946, 86948, 86949 
Разнатовська Олена Миколаївна 84138, 84139, 84140, 84141, 84142, 84143, 84144, 

84145, 84146, 84147, 84148, 84149 
Райко Галина Олександрівна 84475, 84476, 84477, 84478, 84479 
Райковська Тетяна Леонідівна 85194 
Райська Маргарита Валеріївна 86711 
Райчук Марина Іванівна 84453 
Ракитянська Ганна Борисівна 86429 
Ракітіна Наталія Юріївна 86312 
Раковська Марія Андріївна 86937 
Ракша-Слюсарева Олена Анатоліївна 84328, 84789, 85045, 85046, 85047 
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Рамусь Михайло Олександрович 85942 
Рассохіна Анастасія Сергіївна 85898 
Растворов Олександр Антолійович 84149 
Ревенко Георгій Олександрович 84545 
Ревенко Наталя Валеріївна 85736, 85740 
Редзюк Анатолій Михайлович 86272 
Резвих Ніна Ігорівна 84786 
Резниченко Зинаїда Григор'ївна 84593 
Резніченко Олексій Георгійович 84873, 85268, 85269, 85270, 85271, 85272, 85273, 

85274, 85275, 85276, 85277, 85498, 85499, 85500, 
85501 

Рейпольська Ольга Дмитрівна 86154, 86155 
Рейтеровський Сергій Віталійович 84540 
Река Ольга Василівна 84307 
Ремінецький Борис Ярославович 85795 
Репеде Тетяна Сергіївна 84078 
Репінський Сергій Володимирович 86413 
Реут Анна Георгіївна 84334, 86877, 86878, 87299 
Речицький Олександр Наумович 84261, 86714 
Речич Наталія Василівна 87027 
Решетило Олександр Іванович 85199 
Решнова Світлана Федорівна 84261, 86714 
Рєзнік Лариса Аркадіївна 84585 
Рєзнік Олег Миколайович 86159, 86160, 86161, 86162, 86163, 86164, 86165, 

86166, 86167 
Рибальченко Ніна Павлівна 86306 
Рибальченко Олег Миколайович 85677, 85678, 85679 
Рибачук Василь Дмитрович 86016 
Рибікова Ганна Володимирівна 86486, 86572, 86584 
Рибіна Юлія Сергіївна 86513 
Ривкінд Йосиф Якович 87060 
Рижко Ігор Юрійович 84784 
Рижкова Галина Анатоліївна 85198 
Рингач Наталія Олександрівна 84334, 86876 
Риндзак Ольга Тадеївна 85234 
Рипюк Олександр Олександрович 84792 
Рита Лиманова (псевдонім) 84105 
Ричок Тетяна Миколаївна 85712, 85718 
Рідзель Крістіна Ігорівна 87281 
Ріжняк Ренат Ярославович 87090 
Різун Ніна Олегівна (Rizun Nina Olegovna) 84641 
Рогань Костянтин Володимирович 85484 
Рогозян Юлія Сергіївна 87016 
Родіонова Інна Григорівна 85041 
Родіонова Катерина Олександрівна 85490, 85770 
Рожанська Наталя Володимирівна 86086 
Рожков Віталій Олександрович 86771 
Рожкова Леся Михайлівна 86771 
Рожнів Валентина Миколаївна 84797 
Роздорська Оксана Вікторівна 84435 
Розен Віктор Петрович 85617 
Романенко Катерина Анатоліївна 87075 
Романенко Людмила Віталіївна 87075 
Романовський Юрій Федорович 84802 
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Романцев Іван Олегович 84075 
Романюк Катерина Русланівна 84333 
Романюк Любов Миколаївна 85041 
Романюк Олександр Никифорович 84203, 84717 
Романюк Сергій Олександрович 84717 
Ромашко Ольга Миколаївна 85417 
Роньшин Максим Геннадійович 84637, 85862 
Рослик Євгеній Олексійович 87115 
Рослякова Світлана Володимирівна 86456 
Росновський Микола Григорович 86918 
Росоха Степан Іванович 86677 
Ротань Наталя Вікторівна 86281, 86282, 86466, 86736 
Рощенюк Алла Михайлівна 85844, 85845 
Рубан Наталія Павлівна 86149, 86150 
Рубан Олександра Євгенівна 84648 
Рубан Олена Анатоліївна 86016, 86845 
Рубля Тетяна Єгорівна 87295 
Рубцов Анатолій Львович 87091, 87092 
Рудакова Марина Володимирівна 84722 
Руденко Андрій Петрович 87142 
Руденко Віктор Дмитрович 87027 
Руденко Віра Петрівна 84240 
Руденко Володимир Олександрович 84408 
Руденко Олена Віталіївна 86289 
Руденко Раїса Афанасіївна 85365 
Рудень Василь Володимирович 85422 
Рудинська Анастасія Олексіївна 84102 
Рудич Оксана Олексіївна 84726 
Рудницький Омелян Павлович 84334, 86876 
Рудніцький Олександр Вадимович 84250 
Рудчук Олег Васильович 84466 
Рудь Леся Олександрівна 84087 
Руженський Микола Мусійович 84549 
Ружинський В'ячеслав Володимирович (Ruzhynski) 84817 
Румко Жанна Петрівна 84395 
Румянцев Денис Миколайович 86686 
Рябенький Сергій Олександрович 84631 
Рябко Андрій Вікторович 86480 
Рябов Костянтин Валерійович 86076 
Рябовол Лілія Тарасівна 84256, 84652, 84653, 84654, 87231 
Рябокінь Мар'яна Василівна  86814 
Рябокінь Тарас Васильович 85820, 85821 
Рябоконь Микола Миколайович 86375, 86376 
Рябуха Тетяна Валеріївна 84624, 85327, 85328, 85703, 86103 
Рябушенко Олександр Сергійович 84111 
Рябченко Олена Петрівна 85492 
Рябчук Оксана Григорівна 85820 
Рябчун Віктор Кузьмич 86870 
Рясик Світлана Олексіївна 84545 
Саваневич Вадим Євгенович 85426, 85427, 85428, 85429, 85430 
Савельєв Володимир Олексійович 84132 
Савенко Олег Станіславович 86058 
Савицька Катерина Володимирівна 85512, 85513, 85515 
Савицька Наталія Леонідівна 84482 
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Савицький Дмитро Михайлович 85114 
Савін Станіслав Юрійович 84365 
Савіна Галина Григорівна 84365, 84379, 87253, 87254 
Савіна Ірина Леонідівна 85163 
Савіна Тетяна Григорівна 84365, 84379 
Савінова Наталія Володимирівна 84675, 84676, 84973 
Савченко Олександра Яківна 87110 
Савчук Олександра Олександрівна 86846 
Савчук Тамара Олександрівна 85848, 86962 
Сагайдак-Нікітюк Ріта Василівна 84157, 86248, 86249, 86250, 86251, 86252, 86253 
Сагер Людмила Юріївна 84844, 84845, 84846, 84848 
Садова Ганна Юріївна 86203 
Садова Уляна Ярославівна 85234 
Садовий Микола Ілліч 86959, 86960 
Садовський Віктор Артемович 87136 
Саєнко Юлія Олександрівна 86367, 86368 
Сажнєв Михайло Леонідович 84359, 86307 
Сажнєва Наталя Михайлівна 84360, 84361, 86307 
Сазонов Сергій Олександрович 84677 
Сакун Аліна Жоржовна 86337, 86339 
Саламаха Юлія Вікторівна 84254 
Салій Олександр Орестович 85667 
Саломатіна Лілія Миколаївна 86326 
Сальніков Сергій Зореславович 84169, 84170, 84171, 84172, 85494 
Сальнікова-Буденко Ірина Борисівна 85975 
Сальнікова Марина Вікторівна 84531 
Самборський Тарас Миколайович 84827 
Самілик Григорій Михайлович 84598, 84599, 84600, 84603, 85032 
Самойленко Наталія Миколаївна 86665 
Самойлов Володимир Вікторович (Volodymyr) 85241 
Самойлов Ярослав Андрійович 84814 
Самочко Денис Володимирович 84684 
Самусь Тетяна Володимирівна 86891, 86918, 86919 
Самчинська Ярослава Борисівна 84162, 86533 
Сандул Євген Сергійович 86679 
Сандул Марія Станіславівна 85132 
Санін Сергій Сергійович 85451 
Сапіро Володимир Леонідович (Сапиро Владимир 
Леонидович, Vladimir Sapiro) 

85605 

Сапожниченко Людмила Володимирівна 85572 
Сарабєєв Володимир Леонідович 84912 
Саріогло Володимир Георгійович 86878 
Сатушева Карина Валеріївна 87258 
Саулко Марія Григорівна 84645 
Сахалтуєва Ірина Раднавна 84423 
Сахно Людмила Анатоліївна 86414, 86415, 86416 
Свалова Марина Ігорівна 87290 
Сванідзе Тимур Зурабович 84767 
Сверстюк Андрій Степанович 86331 
Светлана Стишова (псевдонім) 84245, 84246, 85216, 85217 
Свиридюк Наталія Петрівна 86125 
Свистун Людмила Анатоліївна 85944, 87304 
Свірко Володимир Олександрович 87091, 87092 
Северин Віктор Дмитрович 84920 
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Северин Олександр Олександрович 85419 
Севрук Володимир Геннадійович 84998 
Сем Балєнко (псевдонім) 85316, 85319 
Семакова Тетяна Олексіївна 87101 
Семенець Олександр Анатолійович 84802 
Семениченко Юлія Костянтинівна 85195 
Семенишин Артем Вікторович 86847 
Семенко Людмила Леонідівна (Стайкіна) 84081 
Семенко Світлана Василівна 87290 
Семенкова Анастасія Олександрівна 86126 
Семенова Алла Василівна 85321 
Семенова Тетяна Валеріївна 86738, 86917 
Семенченко Галина Володимирівна 87136 
Семенченко Оксана Василівна 85731, 86211 
Семенюк Віктор Семенович 86740 
Семенюк Олександр Іванович 84198, 84199, 84200, 84201, 84202 
Семеренко Василь Петрович 84285 
Семеріков Сергій Олексійович 86664 
Семецький Ігор Олександрович 87201 
Семикоз Олена Вікторівна 85450 
Семів Любов Казимирівна 85234 
Семко Микола Миколайович 86407 
Семчук Наталя Олександрівна 86994, 86995, 86996, 86997, 86998 
Сербін Анатолій Гаврилович 84240 
Сербов Микола Георгійович 84235, 84902 
Сергеєв-Горчинський Олексій Олександрович 84523 
Сергєєв Дмитро Олександрович 85337 
Сергєєв Сергій Олександрович 85337 
Сергєєва Олена Романівна 85198, 86511 
Сергєєва Тетяна Анатоліївна 84346 
Сергієнко Костянтин Миколайович 86122, 86123, 86124 
Сердюк Ірина Василівна 84956, 85924 
Сердюк Ірина Миколаївна 86034, 86170 
Сердюк Олександр Сергійович 85732 
Серебряков Григорій Володимирович 85329 
Серебрякова Світлана Вікторівна 85012, 85853 
Серебряник Анастасія Олександрівна 85828 
Середа Ірина Валеріївна 84973, 84974 
Середа Катерина Ігорівна (ILLARIA) 84410, 85166, 86500 
Середа Роман Іванович 87340, 87341 
Сємко Михайло Олександрович 86100 
Сєрєбряк Ксенія Ігорівна 87016 
Сєрих Наталія Олександрівна 84328, 84789, 85045, 85046, 85047 
Сєров Микола Вікторович 85546, 85548 
Сивак Олександр В'ячеславович 85396 
Сиволап Олексій Ігорович 85987 
Сигида Любов Олексіївна 84844, 84845, 84846 
Сидоренко Андрій Ігорович 85971, 85975 
Сидоренко Віктор Анатолійович 85418 
Сидоренко Олег Петрович 87305 
Сидоренко Олексій Ігоревич 85099, 85101, 85103 
Сидоренко Олексій Ігоревич (Шерхан) 85098, 85100, 85102 
Сидоренко Ольга Миколаївна 84299 
Сидоренко Юлія Всеволодівна 84878 
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Сидоренко Юлія Ігорівна 86589 
Сидорович Марина Михайлівна 86823 
Сизоненко Олена Василівна 85140, 85141, 85144, 85243, 85244 
Симоненко Максим Сергійович 86680 
Синєпольський Юрій Віталійович 85329 
Синяєва Людмила Василівна 84638, 85111 
Синяченко Олег Володимирович 86469 
Сирота Олег Володимирович 85340 
Сирота Олександр Вадимович 86147 
Сирцева Світлана Володимирівна 86222 
Сита Євгенія Миколаївна 85992, 85993, 85994, 85995, 85996, 85997, 85998 
Сичов Юрій Іванович 84981 
Сівак Анастасія Дмитрівна 84604, 84605 
Сідько Роман Миколайович 84452 
Сікєтіна Наталія Геннадіївна 84769, 84770, 84771, 84772, 84773 
Сікорська Марія Олександрівна 86429 
Сіліна Ірина Вадимівна 85445 
Сімахова Анастасія Олексіївна 84210 
Сімініченко Олена Петрівна 86963 
Сіохін Валерій Дмитрович 85971, 85975 
Сіпій Володимир Володимирович 86971 
Сіра Людмила Михайлівна 84240 
Сірант Алла Миколаївна 86477 
Сіренко Наталя Миколаївна 85180, 85181, 85182, 86786, 86787 
Сіренко Юлія Василівна 86879 
Сірий Євген Володимирович 86013 
Сірик Валентина Андріївна 85704 
Сірош Сергій Іванович 85948 
Сіфурова Альона Ігорівна 84048 
Сіциліцин Юрій Олександрович 86030, 86032, 87242, 87243, 87244, 87245 
Січко Ірина Олександрівна 85846 
Скалицька Лідія Володимирівна 86713 
Скалозуб Владислав Васильович 84860, 85769, 85811, 85812, 86555 
Скалозуб Марина Владиславівна 85811 
Скальський Олександр Юрійович 85584 
Скафенко Михайло Сергійович 85546, 85548 
Скворцова Світлана Олексіївна 87062 
Скляренко Наталія Владиславівна 84319, 84655 
Скляренко Юрій Іванович 85482, 85483 
Скоб Юрій Олексійович 86423, 86452, 86493, 86938 
Скора Людмила Русланівна  84969 
Скорик Марина Олегівна 85820, 85821 
Скоріков Олександр Анатолійович 84554 
Скоробогатова Наталя Євгенівна 87217 
Скорозвон Олег Валерійович 87264 
Скрипка Олексій Павлович 84439 
Скрипников Петро Миколайович 85834 
Скрипнікова Таїса Петрівна 85834 
Слабко Ярослав Олексійович 86985 
Славінська Олена Сергіївна 86516 
Сластьоненко Оксана Олександрівна 84102, 84103, 84104 
Слесаренко Петро Валерійович 84607 
Сливінський Олексій Анатолійович 84699, 84700 
Сліпченко Володимир Георгійович 84332, 84333 



Авторське право і суміжні права. Офіційний бюлетень № 52, 2019 

 

1474 

Повне ім'я та/або псевдонім  

автора (авторів) творів 

Номер свiдoцтва 

Сліпченко Галина Дмитрівна 86845 
Слободян Олеся Несторівна (Ліка Шуліч) 85043 
Слободянюк Наталія Михайлівна 85627 
Слоньовська Ольга Володимирівна 87069, 87070 
Слюсар Людмила Іванівна 84334 
Слюсарев Олексій Аркадійович 84328, 84789, 85045, 85046, 85047 
Слюсаренко Андрій Вікторович 86190 
Слюсаренко Ніна Віталіївна 84715 
Смаголь Вікторія Олександрівна 84163 
Смаль Вадим Володимирович 84504 
Смачило Валентина Володимирівна 84944, 84945, 84947, 84948, 85391, 87215 
Смерницький Дем'ян Вікторович 86342 
Сметанін Кирило Володимирович 86076 
Смирнов Олексій Олексійович (Ksenon) 84527 
Смірнов Олександр Юрійович 86436 
Смірнова Олена Олександрівна 85899, 86749 
Смітюх Григорій Євдокимович 85488, 86428 
Сміянов Владислав Анатолійович 84380 
Смокталь Тетяна Вікторівна 85193 
Смоланка Володимир Іванович 84677 
Смоляр Віра Василівна 84480, 86515 
Смоляр Олексій Олексійович 84607 
Смоляр Юрій Юрійович 84539 
Смольц Дмитро Олександрович 84965 
Снєгірьова Валентина Василівна 86968 
Сніжко Євген Анатолійович 85986 
Снітко Юлія Андріївна 86686 
Соболевський Валерій Владленович 85194 
Соболєва Тетяна Олександрівна 85191 
Соболь Євген Юрійович 87231, 87232, 87233, 87234, 87235 
Собченко Майя Євгеніївна 85354, 85355 
Созанський Любомир Йосипович 85854 
Соколов Сергій Петрович 84566 
Соколовська Зоя Миколаївна 84403 
Соколовська Олександра Семенівна 85846 
Соколюк Катерина Юріївна 87259 
Сокольська Рената Борисівна 86772, 86773 
Сокуренко Олена Анатоліївна 87231 
Солдак Мирослава Олексіївна 86326 
Солдатова Оксана Володимирівна 85512, 85513, 85514, 85515 
Соловей Ганна Сергіївна 85197 
Соловей Олег Володимирович 85284 
Соловйов Віктор Алмабайович 84734, 84850 
Соловйова Наталія Петрівна 87150, 87151 
Солодка Наталія Олександрівна 85573 
Солодовниченко Ірина Григорівна 85512 
Солодовнік Олеся Олександрівна 86851, 86852 
Солодовніченко Ірина Григорівна 85513, 85515 
Соломенко Людмила Іванівна 86059 
Соломон В'ячеслав Віталійович 84929, 84931, 85626, 85627, 85832 
Солонар Ілля Олегович 84380 
Солопенко Володимир Анатолійович 87031, 87036 
Солопова Катерина Володимирівна 87212 
Солоха Дмитро Володимирович 85285, 85286, 85287, 85288, 85289 
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Солоха Олександр Миколайович 86435 
Соляник Сергій Миколайович 85005, 85006 
Сопілко Ірина Миколаївна 84387, 84388, 86033, 86037 
Сопко Валерія Василівна 85416 
Сопко Ольга Василівна 85416 
Сопова Катерина Андріївна 84724 
Сорокін Юрій Олександрович 84575 
Сорокіна Неля Семенівна 84362 
Соседко Сергій Юрійович 86356 
Сосновська Ольга Олександрівна 85789, 85790 
Сотникова Світлана Іванівна 87001, 87007, 87335 
Сотська Галина Іванівна 86730, 86731 
Софія Лоренцо (псевдонім) 85710 
Спащенко Вікторія Михайлівна 86234 
Спектор Ольга Михайлівна 84462 
Співак Максим Валерійович 84787 
Співак Руслан Веніамінович 85574 
Співак Семен Володимирович 84956 
Співак Сергій Михайлович 85721 
Спірін Володимир Геннадійович 85455 
Ставерська Тетяна Олександрівна 84051 
Ставісюк Роман Леонідович 86076 
Стадник Олександр Григорович 87006 
Станіславик Олена В'ячеславівна 86290, 86291, 86292, 86293, 86294 
Станіславський Іван Юрійович 86812 
Станіславчук Микола Адамович 86006 
Станкевич Ірина Володимирівна 85235 
Старовойт Володимир Миколайович 85646 
Стародубець Олексій Олександрович 86388 
Стародумова Аліна Вячеславівна 87354 
Старостенко Ганна Григорівна 85820 
Стахов Юрій Володимирович 85612, 86266 
Стеколенко Ігор Леонідович 84307 
Стелюк Антон Олегович 85984 
Стенкова Наталія Федорівна 84046, 84047 
Степаненко Ніна Степанівна 84726 
Степаненко Олександр Володимирович 84133 
Степаненко Олександр Юрійович 85766 
Степанова Наталя Михайлівна 84733 
Степуріна Світлана Олександрівна 84949 
Степченко Євгеній Віталійович 86789, 86790, 86791, 86792 
Стеценко Дар'я Сергіївна (Дарина Кремінь) 84542 
Стецюк Людмила Миколаївна 86715, 86716 
Стецюк Петро Іванович 85010 
Стиркіна Юлія Сергіївна 84726 
Стоєв Олексій Костянтинович 84422 
Стойко Ігор Іванович 85721 
Стойко Олег Якович 86640 
Столярова Вікторія Анатоліївна 84068, 85134 
Сторож Андрій Володимирович 84629 
Сторожева Наталія Григорівна 84455 
Сторожук Світлана Дмитрівна 87357 
Страхов Сергій Олегович 84806 
Стрелюк Олексій Васильович 84505 
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Стрельнікова Анна Юріївна 85924 
Стрижак Ніна Володимирівна 84328, 84789, 85045, 85046, 85047 
Стрижак Олена Олегівна 85900 
Стрижак Юрій Іванович 84728 
Строгуш Володимир Володимирович 84318 
Стройко Тетяна Володимирівна 85438 
Строкович Ганна Віталіївна 86430, 86431 
Строяновський Василь Станіславович 86383 
Струков Олексій Вікторович 86328 
Стьожка Віталій Володимирович 86516 
Субботін Сергій Олександрович 84241 
Субботіна Людмила Валентинівна 84414, 84415, 84416, 84417, 84418 
Сувала Юрій Юрійович 84913 
Судаков Володимир Іванович 86013 
Сукаленко Тетяна Миколаївна 86477 
Сукачов Едуард Олексійович 86534 
Сумакова Наталія Василівна 84556, 87102 
Супрун Володимир Миколайович 87231 
Сурженко Маргарита Олегівна 87200 
Сурженко Нонна Вікторівна 85897 
Сус Леся Валеріївна 86640 
Сус Юрій Юрійович 86640 
Суслов Володимир Юрійович 86668, 86669, 86670 
Сухін Олег Валерійович (Sukhin Oleg Valeriovych) 84639 
Сухомлин Ольга Юріївна 85184 
Сухомлин Тетяна Анатоліївна 84661, 84662, 84663, 84665 
Сухоносова Ольга Юріївна 85753, 85754, 85755 
Сухоручкіна Ольга Миколаївна 85133, 85625 
Сухоцький Анатолій Потапович 86353 
Сушко Павло Миколайович 85861 
Сушкова Ольга (псевдонім) 86340, 86341 
Сущенко Людмила Петрівна 87305 
Сущенко Ольга Миколаївна 85734 
Сущук Марія Володимирівна (SHCH) 86984 
Счотчікова Олена Юріївна 84211 
Тагліна Ольга Валентинівна 87329 
Тадайон Іман 85837 
Талалаєв Микола Анатолійович 85980 
Тамм Тамара Іванівна 86531 
Танкевич Євгеній Миколайович 85984 
Танкевич Сергій Євгенійович 85984 
Таран Оксана Петрівна 84036 
Тараненко  Сергій Михайлович 84688 
Тараненко Андрій Олександрович 86384, 86385 
Тараненко Валерія Вікторівна 85855 
Тараненко Олег Миколайович 84688 
Тараненко Руслан Анатолійович 84719, 85029 
Тараненко Сергій Михайлович 84602 
Тараненко Юрій Карлович 87356 
Тарас Юрій Ярославович 86135 
Тарасенко Анатолій Іванович 84939 
Тарасенко Тетяна Володимирівна 85253, 85327, 85328, 86104 
Тарасова Марина Валеріївна 84630, 84817 
Тарасова Тетяна Олексіївна 84050 
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Тарнавська Анастасія Олександрівна 87271 
Тарнавський Любомир Романович 84165 
Тацишин Ігор Богданович 85519, 85520 
Твардовська Ірина Миколаївна 86898, 86899, 86900, 86901, 86902, 86903, 86904, 

86905, 86906, 86907, 86908, 86909, 86910, 86911, 
86912, 86913, 86914, 86915, 86916 

Телегін Ігор Євгенович (Тєлєгін Ігор Євгенович) 84467, 84468 
Теліщук Микола Миколайович 85820, 85821 
Теліщук Мирослава Миколаївна 85820 
Теловата Марія Теодозіївна 86224, 86227 
Терешкевич Дмитро Іванович 85001 
Терещенко Гліб Юрійович 84443, 84535, 84536 
Терещук Андрій Іванович 84354 
Терновий Петро Анатолійович 84235 
Теряєв Віталій Іванович 84481, 85028 
Теслюк Роман Тадейович 85234 
Тимошенко Євген Тимофійович 85229 
Тимошенко Ольга Володимирівна 84578 
Тимощук Олена Миколаївна 84151 
Тимченко Ірина Євгеніївна 87002 
Тимченко Лариса Іванівна 87331 
Тимченко Лаура Леонідівна 85980 
Тимченко Сергій Анатолійович 86681 
Тихенко Ольга Володимирівна 87318 
Тихенко Руслан Вікторович 87317, 87318 
Тихомиров Олександр Деонисович 86467 
Тихонов Олексій Євгенійович 86922 
Тихонова Дар'я Сергіївна 86153 
Тихончик Богдан Юрійович 86492 
Тичук Руслан Борисович 86546 
Тищенко Артем Юрійович 87049 
Тищенко Євгеній Олександрович 84035 
Тищенко Юлія Сергіївна 84593 
Тімченко Наталія Федорівна 85422 
Тітова Ольга Миколаївна 85230 
Тіхоміров Анатолій Іванович 86563, 86565 
Ткаліч Ольга Вікторівна 86507 
Ткаліч Тетяна Іванівна 85188 
Ткач Марина Валеріївна 84623, 85327, 85328 
Ткач Олег Валентинович 84173 
Ткач Таїсія Вячеславівна 85807 
Ткаченко Ірина Володимирівна 86854 
Ткаченко Ірина Михайлівна 85942 
Ткаченко Лідія Григорівна 84334 
Ткаченко Максим Васильович 85335 
Ткаченко Олексій Миколайович 85330 
Ткаченко Ольга Вадимівна 86079 
Ткаченко Сергій Миколайович 85596 
Ткаченко Тетяна Борисівна 85310 
Ткаченко Тетяна Василівна 86168 
Товма Валентина Вікторівна 85834 
Товченко Лідія Олександрівна 84526 
Тодоріко Євгенія Сергіївна 86667 
Токажевскі Міхал Ян 85411 
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Токажевскі Якуб 85411 
Токарева Ольга Вікторівна 84775, 84904 
Токарєва Тетяна Олексіївна 85423 
Токарєва Тетяна Станіславівна 84459, 84460 
Толмачова Ганна Федорівна 86326 
Толстопятова Інна Василівна 84372, 84373, 84374, 84375, 84430, 84431, 84432, 

84433, 84434, 85689, 86178, 86179, 86180, 86871, 
86872, 86873, 86874, 86875 

Томашевич Андрій Вікторович 84109 
Томашевський Богдан Ярославович 86748 
Томенко Валентина Олександрівна 86849 
Тоня Ноябрьова (псевдонім) 84280 
Топалова Олеся Іллівна 84359 
Торбунова Марія Дем'янівна 84362 
Торчинська Світлана Вікторівна 87113 
Трачук Віктор Антонович 85372, 86079, 86231 
Тресеїна Наталія Олександрівна (Scarlett; Скарлетт) 87190 
Тресеїна Наталія Олександрівна (Skarlett, Скарлет) 85493 
Тресеїна Наталія Олександрівна (Skarlett, Скарлетт) 86693 
Третяк Антон Миколайович 84128, 84129 
Третяк Валентина Миколаївна 84128, 84129 
Третьяков Василь Олександрович 86721, 86722 
Тригубенко Марина Володимирівна 86342 
Тримбач Сергій Васильович 85614 
Тринус Олена Володимирівна 86729, 86730 
Трифонова Олена Михайлівна 86959, 86960 
Тріфонов Дмитро Миколайович 86147 
Тростіна Світлана Василівна 84688 
Трофименко Володимир Григорович 84853 
Трофименко Катерина Леонідівна 85704 
Трохимчук (псевдонім) 85297 
Троценко Павло Дмитрович 84160, 87186 
Троцька Валентина Миколаївна 84281 
Трошкін Антон Володимирович 86745 
Трошкіна Катерина Євгенівна 85051, 87228, 87229, 87230, 87231 
Троян Аліна Василівна 87164 
Трум Олена Юріївна 86225 
Трушкіна Наталія Валеріївна 85732 
Туз Анна Олегівна 85462 
Туленков Микола Васильович 84549 
Тупахіна Олена Володимирівна 84912 
Тупєєв Юлай Вільович 86563, 86564, 86565 
Турецький Володимир Васильович 87008, 87024 
Турська Марія Володимирівна 85410 
Турчаненко Дмитро Сергійович 84596 
Турчина Світлана Ігорівна 85322 
Турянський Андрій Володимирович 84053 
Тучковенко Юрій Степанович 84235 
Тушницький Руслан Богданович 87300 
Тюжин Володимир Геннадійович 86243 
Тягло Наталія Василівна 86508 
Убийвовк Володимир Іванович 84136 
Уварова Тетяна Юріївна 84618 
Угніч Григорій Анатолійович 85465, 85466 
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Угрюмов Михайло Леонідович 86423, 86452, 86493, 86938 
Удовиченко Лариса Миколаївна 87039 
Удовиченко Ольга Миколаївна 85350 
Удод Людмила Віталіївна 85518, 86355 
Удод Олександр Анатолійович 84579, 85034 
Улибіна Валентина Олексіївна 84902 
Уманців Галина Вікторівна 85673 
Ураєва Ірина Григорівна 87334 
Уркевич Віталій Юрійович 86846 
Усаченко Ірина Валеріївна 86589 
Усенко Олена Володимирівна 86330 
Усик Віра Іванівна 85281 
Усиченко Віталій Вікторович 85711, 86121 
Усова Яна Олексіївна 85197 
Устенко Андрій Борисович 85812 
Устенко Ірина Валеріївна 84233 
Устенко Сергій Анатолійович 84233 
Устименко Володимир Анатолійович 87019 
Устименко Олена Сергіївна 85223 
Устимук Софія Мирославівна 85152 
Устинова Ірина Петрівна 84391, 84392 
Устіловська Анастасія Сергіївна 87214, 87216 
Устюжин Костянтин 85146 
Утєвська Ольга Михайлівна 87028 
Ушакова Наталя Володимирівна 85855 
Ушкалов Валерій Олександрович 85013 
Ущенко Гліб Олександрович 87080, 87081 
Фалько Наталя Миколаївна 86308, 86756 
Фармагей Марина Вікторівна 85368 
Фастованов Дмитро Ігорович 84995 
Фаустова Марія Олексіївна 84660, 84664, 85664 
Феденко Іван Іванович 87091, 87092 
Федина Віта Віталіївна 84250, 84251, 84252, 84253, 84254 
Федіна Інна Володимирівна 86280 
Федірко Наталія Вікторівна 85123, 85280 
Федоренко Віра Іларіонівна 85537, 85538, 85539 
Федоренко Геннадій Леонідович 86547, 86548 
Федоренко Ярослав Юрійович 84740 
Федоренков-Чорний Жан Петрович 84399 
Федоришин Володимир Васильович 85157, 85158 
Федорова Вікторія Олександрівна 85764, 85765 
Федорова Галина Володимирівна 85060 
Федорова Ірина Олександрівна 85122 
Федорова Надія Євгенівна 85074, 85378, 85586, 85593, 85602 
Федорова Наталя Валеріївна 86491 
Федорович Артур Степанович 85796, 85797, 85798, 85799 
Федорченко Євген Миколайович 84241 
Федотова Ганна Валеріївна 86342 
Федчишина Віоллета Віталіївна 86183, 86184, 86185, 86392, 86393, 86394, 86395, 

86396 
Федькін Сергій Сергійович 84719 
Фесенко Наталія Св'ятославівна 86150, 86151 
Фетюхіна Людмила Вікторівна 85921 
Фефілова Галина Євгенівна 87321 
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Фефілова Тетяна Володимирівна 86366, 86367, 86368, 86369, 86370 
Фещенко Наталя Миколаївна 86640 
Филь Світлана Петрівна 86342 
Фідкевич Олена Львівна 86968 
Філиппова Світлана Валеріївна 84376, 84377 
Філінська Антоніна Миколаївна 85804, 87225 
Філіпенко Олег Васильович 85767 
Філіппов Володимир Юрійович 84257 
Філіппова Ірина Володимирівна 85585 
Філіппова Світлана Валеріївна 86862 
Філіпцова Ольга Володимирівна 84924, 84925 
Філіпчук Степан Павлович 85606, 85607, 85608, 86524 
Філонич  Олена Миколаївна 86061 
Філяк Богдан Михайлович 86140 
Філяк Ірина Василівна 87061 
Фінік Євгенія Олександрівна 85413 
Фінкельштейн Володимир Борисович 84510 
Флейта Юрій Вікторович 86535 
Фомін Петро Дмитрович 86687 
Фомішина Віра Миколаївна 85378, 85602, 85610, 85976, 85978 
Фортигін Андрій Анатолійович 84031 
Френкель Ірина Володимирівна 85886, 85887 
Фролов Володимир Костянтинович 85946, 86274 
Фролова Наталія Євгеніївна 86049, 86050, 86051, 87188, 87189 
Фролова Тетяна Володимирівна 84046, 84047 
Фузік Михайло Ігоревич 87092 
Фурдичко Орест Іванович 84424 
Фурман Юрій Миколайович 87262 
Хазанова Наталія Миколаївна 86326 
Хайленко Анна Олександрівна 84462 
Хайрулліна Юлія Олександрівна 85203, 85204, 85205, 85206 
Халіна Вероніка Юріївна 87213, 87215 
Халупний Андрій Вадимович 84768 
Ханюков Олексій Олександрович 85571, 85572, 86219 
Харазішвілі Юрій Михайлович 86326 
Харжевська Ольга Михайлівна 84803, 86265, 86313 
Харитонова Валентина Василівна 84354 
Харковина Олексій Григорович 86631 
Харченко Алла Олександрівна 85693 
Харченко Анна Миколаївна 86516 
Харченко Володимир Петрович 87091, 87092 
Харченко Євген Дмитрович 87118, 87119 
Харченко Роман Юрійович 84058, 84059, 84060 
Харченко Світлана Василівна 84926, 84927 
Харченко Світлана Володимирівна 84661, 84662, 84663, 84665 
Харченко Тетяна Іванівна 85253, 85327, 85328, 85406 
Харшман Віра Петрівна 86107 
Хвалинська Віта Володимирівна 84334, 86876 
Хвисюк Олександр Миколайович 85568 
Хворостовська Наталія Вячеславівна 86652 
Хвостенко Владислав Сергійович 85208, 85760 
Хитра Зоя Михайлівна 86839 
Хитько Майя Миколаївна 86743 
Хімченко Роман Ігорович (kxxxm) 84555, 85162 
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Хіра Харпріт Сінгх 85527, 85528, 85530 
Хламов Сергій Васильович 85426, 85427, 85428, 85429, 85430 
Хлєбнікова Інна Ібрагимівна 86880, 86881, 86882, 86883 
Хлистова Олена Сергіївна 85124 
Хлюпін Олександр Анатолійович 84446 
Хмелевська Оксана Михайлівна 86878 
Хмилевський Ігор Леонідович 84033 
Ходаківська Євгенія Володимирівна 85748, 85749, 85750 
Ходаківський Євгеній Іванович 86785 
Ходякова Галина Вікторівна 84500, 84501 
Холоденко Наталія Володимирівна 84279 
Хом'як Анна Ярославівна 86143 
Хоменко Галина Василівна 84235 
Хоменко Ігор Михайлович 84263 
Хоменко Ірина Борисівна (Ольга Крут) 86828 
Хоменко Ірина Михайлівна 85800, 85801, 85802, 86106 
Хоменко Людмила Миколаївна 84353 
Хоменко Тетяна Анатоліївна 84460, 84461 
Хоменко Яна Володимирівна 85821 
Хомик Тетяна Василівна (Мельніченко Тетяна 
Василівна) 

84036 

Хомин Альона Володимирівна 84895 
Хомік Андрій Володимирович 84084 
Хомік Володимир Андрійович 84084 
Хоміна Вероніка Ярославівна 86383 
Хомутенко Максим Володимирович 86959, 86960 
Хомутінін Юрій Володимирович 85763 
Хомченко Олена Володимирівна 85456 
Хорольський Володимир Михайлович 84593 
Хорошевська Ірина Олександрівна 85218, 85219, 85220, 85221, 87141 
Хорошковська Ольга Назарівна 86795 
Хостинг і Я (псевдонім) 87247, 87248 
Хохлов Денис Вячеславович 84632, 84633, 84635, 84819 
Хромих Анастасія Геннадіївна 84155 
Худолій Юлія Сергіївна 85944 
Цалик Станіслав Миколайович 84197 
Царевич Наталія Ігорівна 85953, 85954, 85955, 85956, 85957, 85958, 85959, 

85960, 85961, 85962 
Царьов Роман Юрійович 84133 
Цветкова Анастасія Сергіївна 85989 
Цвєткова Катерина Вікторівна 86195 
Цвях Ольга Олександрівна 84650 
Цегельний Валентин Олександрович 85135 
Цепова Ірина Вікторівна 87331 
Цилюрик Сергій Миколайович 85705 
Цимбал Олександр Іванович 84334 
Цимбал Петро Васильович 84835 
Цимбалюк Олексій Олексійович 84203 
Ципко Вікторія Віталіївна 85110 
Циркун Олена Ігорівна 85132 
Цільмак Олена Миколаївна 85502, 85503 
Цодіков Владислав Валентинович 86531 
Цой Костянтин Вікторович 86841 
Чабан Андрій Вікторович 84381 
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Чабан Наталя Іванівна 85349, 85506, 85507, 85508 
Чадаєв Олександр Михайлович 84709, 86186 
Чайка Олександр Віталійович 86271 
Чайка Олександр Сергійович 85027 
Чайченко Тетяна Валеріївна 84302, 84303 
Чала Наталія Миколаївна 85671 
Чаркіна Тетяна Юріївна 87128, 87130 
Чебан Юлія Юріївна 86226 
Чеботар Лариса Дмитрівна 84650 
Чебукіна Валентина Федорівна 86192 
Чейлях Дмитро Дмитрович 85732 
Чекіна Вікторія Денисівна 85733 
Чеклов Володимир Федорович 85748, 85749, 85750 
Чеклова Валентина Михайлівна 85748, 85749, 85750 
Челак Віктор Володимирович 85991 
Чемерис Ганна Юріївна 84871 
Ченарані Алі Мохаммад 86229 
Ченаш Микола Леонідович 84502, 87187 
Чепіль Людмила Василівна 84930 
Чепіль Людмила Василівна (Малюга) 84931, 85630 
Череватський Данило Юрійович 85732 
Череватюк Вікторія Богданівна 85452, 85453, 86031, 86033, 86037 
Черевик Дар'я Едуардівна 86536 
Череднюк Андрій Вячеславович 86283 
Черенько Людмила Миколаївна 84334, 86877, 86878, 87299 
Череп Алла Василівна 84122 
Череп Олександр Григорович 84122 
Черепов Віталій Михайлович 86941, 87211 
Черін Андрій Геннадійович 85734, 86040 
Черіна Юлія Сергіївна 85734, 86040 
Черкасов Віктор Вікторович 85423 
Черкасов Віктор Гаврилович 85795 
Чернацька Аліна Вікторівна 84679 
Черненко Юлія Юріївна 86152 
Чернецька Любов Володимирівна 87199 
Чернецький Євгеній Анатолійович (Євген 
Чернецький) 

86344 

Черних Олена Вікторівна 86327 
Черничко Йосип Іванович 86052 
Чернишов Павло Сергійович 84511 
Чернишова Юлія Сергіївна 86678 
Чернищук Геннадій Юрійович 85547 
Чернік Світлана Дмитрівна 86296, 86297, 87231 
Черніченко Віктор Васильович 84334, 86878 
Чернобай Ольга Борисівна 85200, 85201, 85202 
Чернюк Людмила Григорівна 84335 
Чернявський Сергій Дмитрович 84887, 84888 
Чернявський Сергій Сергійович 84997, 84998 
Черняєва Дар'я Олександрівна 86847 
Черняк Євгеній Олександрович 85938 
Черняк Наталія Олександрівна 87356 
Черняк Олександр Іванович 84232, 84965 
Чертков Олег Юрійович 85135 
Четверіков Олександр Феодосійович 86095 
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Чешко Лідія Михайлівна 85373 
Чиженко Наталія Петрівна 85058 
Чижов  Денис Анатолійович 86042 
Чирва Ганна Миколаївна 84355 
Чирков Сергій Олександрович 85288 
Чихарівська-Корнило Ірина Йосифівна 84951, 84952 
Чістяков Кирило Володимирович 84860 
Чкана Ярослав Олегович 85353 
Чмельова Юлія Миколаївна 84801, 86775 
Чміленко Оксана Петрівна 85001 
Чоловський Петро Михайлович 84382, 84383 
Чопенко Дмитро Юрійович 86459 
Чорна Альона Віталіївна 86030, 86032, 87245, 87246 
Чорна Вікторія Олександрівна 86086 
Чорна Людмила Степанівна 87246 
Чорна Олександра Анатоліївна 86327 
Чорна Тетяна Іванівна 87002 
Чорний Віталій Васильович 87246 
Чуб Валерій Володимирович 85025, 85026 
Чуба Ольга Вячеславівна 84034 
Чубуков Олег Сергійович 86591 
Чугай Богдана Русланівна 84319 
Чугунов Анатолій Анатолійович 84657, 84902 
Чуєв Денис Сергійович 86520 
Чумак Надія Петрівна 87057 
Чумаченко Дмитро Ігорович 84622 
Чумаченко Тетяна Олександрівна 84302, 84303, 84620, 84621, 84622 
Чупир Олена Миколаївна 87214 
Чуприна Леонід Федорович 85323 
Чупріна Наталія Леонідівна 84508 
Чурсіна Людмила Андріївна 84786 
Чухлєб Андрій Володимирович 85310, 85330 
Чухрієнко Неонілла Дмитрівна 85723 
Шабалін Андрій Валерійович 84283 
Шавурський Юрій Олександрович 84935, 84937 
Шагай Анатолій Васильович 85735 
Шагоян Олена 85860 
Шай Роман Ярославович 86673 
Шайгородский Юрій Жанович 84549 
Шакірова Анастасія Юріївна 84268 
Шакірова Олена Вадимівна 84268 
Шалай Дмитро Богданович 85005, 85006 
Шалманов Михайло Васильович 85916, 85917 
Шаманов Сергій Алієвич 84899 
Шамілева Лариса Леонідівна 85733 
Шамотій Володимир Миколайович 87207 
Шандова Наталя Вікторівна 87254 
Шапенко Людмила Олександрівна 85531, 85532, 85535, 85536, 86029 
Шаповал Денис Ігорович 86816 
Шаповал Юрій Іванович 85676 
Шаповаленко Михайло Вікторович 86884, 86885 
Шаповалова Алла Петрівна 85416, 85673 
Шаповалова Ольга Вікторівна 86846 
Шапошник Галина Григорівна 84601, 86600 
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Шапуров Олександр Олександрович 85445 
Шарай Світлана Михайлівна 85509 
Шарапова Олена Вікторівна 84125 
Шаренков Максим Олександрович 85142 
Шарий Григорій Іванович 86854 
Шаринов Євгеній Павлович 86924 
Шарко Віталій Вікторович 84135 
Шарко Маргарита Василівна 84095 
Шастітко Валерій Аркадійович 86216 
Шастун Анна Дмитріївна 85733 
Швед Ольга Олександрівна 86927, 86928, 86929 
Швець Олег Михайлович 85811 
Швець Павло Анатолійович 84334, 84335, 86879 
Швиданенко Олег Анатолійович 85194 
Швидкий Сергій Олександрович 84699, 84700 
Швидченко Олександр Володимирович 84452 
Шебеліст Сергій Вікторович 87290 
Шевцов Віктор Євгенович 84910 
Шевченко Валентина Віталіївна 85187 
Шевченко Володимир Владиславович 84180 
Шевченко Інна Юріївна 85545, 85561, 87285 
Шевченко Катерина Володимирівна 84180 
Шевченко Лариса Василівна 84931, 85630 
Шевченко Людмила Степанівна 86847 
Шевченко Наталія Олександрівна 84606 
Шевченко Олександр Вікторович 87317, 87318 
Шевченко Світлана Віталіївна 86308, 86724, 86725, 86756 
Шевченко Станіслав Сергійович 84106 
Шевченко Юрій Валентинович 86221 
Шевчук Ірина Василівна 85720, 86640 
Шевчук Леся Олексіївна 86146, 86853 
Шевчук Олег Анатолійович 85820 
Шевчук Павло Євгенович 86876 
Шекун Олександр Вікторович 86267 
Шелкунова Наталія Леонідівна 86411 
Шелудько Ольга Миколаївна 85771 
Шем'якін Нікіта Іванович 84680, 84681, 84682 
Шемець Сергій Олександрович 85329 
Шемечко Ярослав Петрович 85005, 85006 
Шен Сінан 87226 
Шепілов Сергій Олександрович 85772 
Шеремета Наталія Петрівна 86864 
Шерман Євген Михайлович 84162 
Шерман Ісаак Михайлович 84687 
Шерман Михайло Ісаакович 84162 
Шестак Геннадій Анатолійович 86014 
Шестаковський Павло Олександрович 84838 
Шестопалов Євген Анатолійович 87333 
Шибко Оксана Миколаївна 84613 
Шигонова Ірина Володимирівна 86080 
Шиденко Леся Олексіївна 84563 
Шикеринець Василь Васильович 85031, 86046, 86047, 86048 
Шилкіна Людмила Миколаївна 85335 
Шимкевич Катерина Олександрівна 86549, 86550 
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Шинкаренко Віктор Іванович 87131 
Шинкаренко Володимир Вікторович 87315 
Шинкарук Василь Дмитрович 84045, 84926, 84927, 85015, 85016, 85017 
Шинкарук Лідія Василівна 85018 
Шинкарук Оксана Анатоліївна 84667, 84668, 85711, 85712, 85718, 86121, 86122, 

86123, 86124 
Шинкарук Олександра Василівна 85015, 85018 
Шинкевич Вікторія Ігорівна 85834 
Широчкін Валентин Серафимович 84472 
Ширшов Андрій Олександрович 84577 
Шишенко Інна Володимирівна 85351 
Шишкін Владислав Сергійович 84334, 86877, 87299 
Шишкін Михайло Анатолійович 85921 
Шишпанова Наталія Олександрівна 85180, 85182 
Шкарбуль Ольга Вікторівна 85518 
Шквірін Дмитро Леонідович 87191 
Шкідченко Софія Григорівна 84486, 87021 
Шкільна Марія Іванівна 86331 
Шкляр Наталія Анатоліївна 86154, 86155 
Шкода Наталія Анатоліївна 85433, 85434, 85436 
Школа Вікторія Юріївна 84847 
Школа Олександр Павлович 86869 
Школяр Сергій Петрович 85033 
Шлапак Володимир Олександрович 84456 
Шликова Вікторія Олександрівна 84088 
Шмалько Анастасія Миколаївна 84801 
Шморгун Наталія Петрівна 84548 
Шовковська Анна Валеріївна 84113, 84114 
Шовковський Олександр Володимирович 84634 
Шовкопляс Ганна Миколаївна 86846 
Шостакович-Корецька Людмила Романівна 84545 
Шпикуляк Олександр Олександрович 84878 
Шпіц Євген Давидович 86455 
Штанько Олексій Хомович 84284 
Штепенко Катерина Павлівна 87304 
Штефан Анна Сергіївна 84281 
Штефан Олена Олександрівна 84281 
Штундер Тетяна Олександрівна 86089, 86169, 86774 
Шуба Євгеній Васильович 86147 
Шубенко Єлизавета Сергіївна 86289 
Шубін Ігор Юрійович 84535, 84536 
Шугай Владислав Русланович 85946 
Шукліна Вікторія Вікторівна 86802, 86803, 86804, 86805, 86806 
Шулак В'ячеслав Олександрович 85686 
Шуліка Ольга Олександрівна 85419 
Шульга Олександр Михайлович 85863 
Шульженко Ассоль Володимирівна 84851 
Шулько Ольга Андріївна 87109 
Шумейко Ірина Олександрівна 84589 
Шумкін Андрій Анатолійович 84918 
Шупп Роман Григорович 84471 
Шуткевич Лілія Василівна 84406 
Шутова Олена Валентинівна 85512, 85513, 85515 
Щебликіна Зоя Вікторівна 84531 



Авторське право і суміжні права. Офіційний бюлетень № 52, 2019 

 

1486 

Повне ім'я та/або псевдонім  

автора (авторів) творів 

Номер свiдoцтва 

Щегельський Валерій Васильович 84800 
Щеглова Олександра Сергіївна 84079 
Щеглова Тетяна Леонідівна 87295 
Щекіна Тетяна Петрівна 85893 
Щербак Ігор Вікторович 85002, 85003, 85004 
Щербак Юрій Георгійович 85239 
Щербаков Гліб Костянтинович 87216 
Щербаков Радомир Миколайович 86844 
Щербань Микола Гаврилович 84046, 84047, 84071 
Щербина Валентина Вікторівна 86390 
Щербина Дмитро Станіславович 86824 
Щербина Ольга Володимирівна 85191, 85893 
Щесюк Олег Володимирович 85239 
Щур Юрій Ігорович 85254 
Щуренко Юрій Олександрович 87137 
Щьокіна Євгенія Юріївна 84837 
Ювсечко Ярослав Володимирович 86798 
Юлдашев Сергій Олексійович 85170, 85171, 85172, 85173, 85174 
Юлія Ширмер (псевдонім) 85088, 85089, 85090, 85092 
Юрасова Алла Миколаївна 84336, 84337, 84338, 84339, 84340, 84341, 84342, 

84343, 84344, 84986, 84987, 84988, 84989, 85127, 
85713, 85714, 85715, 85716, 85717, 86081, 86834, 
86835, 86836, 86837 

Юревич Надія Олександрівна 85766 
Юрженко Альона Юріївна 84775 
Юринець Юлія Леонідівна 84389, 84390 
Юрійчук Олександр Григорович 85804 
Юрченко Аліна Михайлівна 85255, 85257, 85263, 85264, 85265 
Юрченко Артем Олександрович 85352 
Юсефі Наталія Володимирівна 84270 
Юшко Алла Миронівна 86847 
Яворська Вікторія Володимирівна 85989 
Яворська Ганна Володимирівна 87202 
Якименко Олександр Григорович 84203 
Якимова Наталія Сергіївна 86879 
Якимчук Аліна Юріївна 84901 
Якимчук Тетяна Вікторівна 85374, 85425, 85588, 85976, 85978 
Якобчук Валентина Павлівна 86785 
Яковенко Віра Дмитрівна 86736 
Яковенко Євген Олександрович 86281, 86736 
Яковенко Олександр Євгенович 87101 
Яковіщук Дмитро Дмитрович 85423 
Яковлева Наталія Вікторівна 86661 
Яковлєв Анатолій Іванович 86082, 86083, 86232 
Яковлєв Юрій Геннадійович 85062 
Якубчак Ольга Миколаївна 85013 
Якуненко Валерія Євгенієвна 84242 
Яланська Юлія Сергіївна 87030 
Яловенко Руслан Іванович (Руслан Русо) 85083 
Ямалова Світлана 85943, 86284 
Ямборко Галина Анатоліївна 85195 
Янович Віталій Петрович 85803 
Яновський Дмитро Вікторович 84922 
Янюк Олег Афіногенович 86820 
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Яремко Світлана Анатоліївна 84134 
Яремчук Ірина Володимирівна 86658 
Яресько Наталя Сергіївна 84775 
Ярець Марина Валеріївна 85391 
Ярецька Наталія Олександрівна 85397, 85491, 86078, 86386 
Ярмола Тетяна Іванівна 86469 
Ярмолюк Олена Сергіївна 87126 
Яров Ярослав Сергійович 84235 
Ярова Богдана Миколаївна 87316 
Ярова Оксана Анатоліївна 85820 
Яровенко Артем Тарасович 87080, 87081 
Ярош Анна Олександрівна 85816, 85817, 85822, 85823 
Ярош Олег Михайлович 84334 
Ярошенко Денис Валентинович 85360, 85361, 85362 
Ярошенко Михайло Олексійович 85027 
Ярошенко Олег Миколайович 86847 
Ярчук Ангеліна Володимирівна 84638 
Ясінський Роман Миколайович 84149 
Яценко Марія Валентинівна 85340 
Яцина Вікторія Валентинівна 85496, 85497 
Яцун Євгенія Матвіївна 84212 
Яцух Олена Олексіївна 85111 
Яцуха Володимир Павлович 84877 
Ященко Валентин Миколайович 85509 
Ященко Микола Михайлович 85510 
Ященко Тетяна Михайлівна 85511, 86272 
Ящук Олена Миколаївна 85915 
Ящун Тетяна Вікторівна 84980 

 



Авторське право і суміжні права. Офіційний бюлетень № 52, 2019 

 

1488 

Іменний покажчик роботодавців, яким належать авторські майнові  
права на службовий твір 
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця 
Номер свідоцтва 

Вінницький національний технічний університет  84285, 85650, 85651, 85652, 85653, 85654, 85655, 
85805, 85806, 87116, 87117 

Вінницький торговельно-економічний інститут 
Київського національного торговельно-економічного 
університету 

 84134, 84135, 86017, 87259 

Державна наукова установа "Науково-практичний 
центр профілактичної та клінічної медицини" 
Державного управління справами 

 84730 

Державна установа "Інститут педіатрії, акушерства і 
гінекології Національної академії медичних наук 
України" 

 87271 

Державна установа "Інститут регіональних 
досліджень імені М.І. Долішнього Національної 
академії наук України" 

 85234, 85854 

Державна установа "Український науково-дослідний 
інститут медичної реабілітації та курортології 
Міністерства охорони здоров'я України" 

 84299 

Державне підприємство "Агентство з ідентифікації і 
реєстрації тварин" 

 86685 

Державне підприємство "Головний проектно-
виробничий і сервісний центр комп'ютерних 
фінансових технологій" 

 84656 

Державне підприємство "Державний 
автотранспортний науково-дослідний і проектний 
інститут" 

 86272 

Державне підприємство "Конструкторське бюро 
"Південне" ім. М.К. Янгеля" 

 84589, 84590, 84591, 84592, 84593, 84909, 84910, 
87118, 87119 

Державне підприємство "Науково-виробничий 
комплекс газотурбобудування "Зоря" - "Машпроект" 

 86841 

Державне підприємство "Поліграфічний комбінат 
"Україна" по виготовленню цінних паперів" 

 87340, 87341 

Державний вищий навчальний заклад 
"Тернопільський державний медичний університет 
ім. І.Я. Горбачевського" 

 86331 

Державний науково-дослідний інститут Міністерства 
внутрішніх справ України 

 86342 

Державний університет інфраструктури та 
технологій 

 84151, 86003, 86609, 86610, 86612, 86613, 86614, 
86615 

Дніпропетровський національний університет 
залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна 

 84075, 84300, 84301, 87128, 87129, 87130, 87131 

Житомирський державний технологічний 
університет 

 84456, 84746, 84935, 84936, 84937 

Житомирський національний агроекологічний 
університет 

 86770, 86785 

Запорізький державний медичний університет  84138, 84139, 84140, 84141, 84142, 84143, 84144, 
84145, 84146, 84147, 84148, 84149 

Запорізький національний технічний університет  84241 
Запорізький національний університет  84122, 84912, 85424 
Іноземне підприємство, засноване на власності 
громадянки Китая Гуань Сень Мей КОМПАНІЯ 
"FULON" 

 86019 

Інститут агроекології і природокористування 
Національної академії аграрних наук України 

 84424 
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Інститут демографії та соціальних досліджень імені 
М.В. Птухи Національної академії наук України 

 84334, 84335, 86876, 86877, 86878, 86879, 87299 

Інститут економіки промисловості Національної 
академії наук України 

 85732, 85733, 86326, 86327 

Інститут електродинаміки Національної Академії 
наук України 

 85984 

Інститут кібернетики імені В.М. Глушкова 
Національної академії наук України 

 85852, 85853 

Інститут кібернетики імені В.М. Глушкова 
Національної академії наук України 

 85010, 85011, 85012 

Інститут проблем виховання Національної академії 
педагогічних наук України 

 86154, 86155 

Інститут проблем моделювання в енергетиці  
ім. Г.Є. Пухова Національної академії наук України 

 86526 

Інститут рослинництва ім. В.Я. Юр'єва Національної 
академії аграрних наук України 

 86870 

Інститут сільського господарства північного сходу 
Національної академії аграрних наук України 

 85482, 85483 

Інститут фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова 
Національної академії наук України 

 87315 

Київський національний торговельно-економічний 
університет 

 85670, 85671, 85672, 85673 

Київський національний торговельно-економічний 
університет 

 85068, 85069, 85070, 85071, 85413, 85414, 85415, 
85416, 85417, 85418 

Київський національний університет будівництва і 
архітектури 

 85136 

Київський національний університет імені Тараса 
Шевченка 

 86013 

Комунальне підприємство "Головний інформаційно-
обчислювальний центр" 

 85423 

Міжнародний науково-навчальний центр 
інформаційних технологій та систем Національної 
академії наук України та Міністерства освіти і науки 
України 

 85625 

Міжнародний науково-навчальний центр 
інформаційних технологій та систем Національної 
академії наук України та Міністерства освіти і науки 
України 

 85133 

Науково-дослідний інститут "Миколаївська 
астрономічна обсерваторія" 

 85093, 85104, 85105, 85106, 85107 

Науково-дослідний інститут інтелектуальної 
власності Національної академії правових наук 
України 

 84193, 84281, 84282, 84283, 84315, 84317 

Науково-дослідний інститут інтелектуальної 
власності Національної академії правових наук 
України 

 84723, 84724, 84725, 84820 

Науково-дослідний інститут правового забезпечення 
інноваційного розвитку Національної академії 
правових наук України 

 86846, 86847 

Національна академія внутрішніх справ  86525 
Національна академія внутрішніх справ  84997, 84998, 84999, 85000, 85001, 86467 
Національна металургійна академія України  86738, 86739, 86740, 86741, 86742, 86743, 86744, 

86917 
Національна поліція України  86199 
Національний авіаційний університет  87091, 87092, 87093 
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Національний науковий центр "Інститут 
ґрунтознавства та агрохімії імені О.Н. Соколовського" 

 84113, 84114 

Національний технічний університет "Харківський 
Політехнічний Інститут" 

 86665, 86666 

Національний транспортний університет  86853 
Національний транспортний університет  85110, 86143, 86144, 86145, 86146, 86147, 87047, 

87048, 87150, 87151 
Національний університет "Львівська політехніка"  86142, 87300, 87301 
Національний університет біоресурсів і 
природокористування України 

 84039, 84040, 84041, 84042, 84043, 84044, 84045, 
84425, 84426, 84427, 84428, 84429, 84926, 84927, 
84928, 84929, 84930, 84931, 84932, 84933, 84934, 
85013, 85014, 85015, 85016, 85017, 85018, 85128, 
85129, 85290, 85291, 85292, 85293, 85294, 85295, 
85296, 85626, 85627, 85628, 85629, 85630, 85631, 
85632, 85633, 85761, 85762, 85763, 85830, 85831, 
85832, 85833, 86007, 86008, 86009, 86010, 86011, 
86012, 87163, 87164, 87296, 87297, 87298, 87316, 
87317, 87318, 87319 

Національний фармацевтичний університет  84152, 84153, 84154, 84155, 84156, 84157, 84158, 
84159, 84240, 84788 

Національний фармацевтичний університет  86016, 86845 
Новокаховський політехнічний коледж Одеського 
національного політехнічного університету 

 86667, 86778, 86779 

Одеська національна академія зв'язку ім. О.С. Попова  84133, 85235, 86534, 86535 
Одеський державний екологічний університет  84235 
Полтавський національний педагогічний університет 
імені В.Г. Короленка 

 84726, 87290 

Приватне акціонерне товариство  "Український 
процесінговий центр" 

 86746, 86747 

Приватне акціонерне товариство 
"БАНКОМЗВ'ЯЗОК" 

 84728 

Приватне акціонерне товариство "Науково-
виробничий комплекс "Курс" 

 85596 

Приватне акціонерне товариство "Центр комп'ютерних 
технологій "ІнфоПлюс" 

 86328 

Приватне підприємство "Науково-виробнича 
компанія "Енергозберігаючі технології" 

 85334 

Приходько Дар'я Олександрівна  85420, 85421 
Сумський державний університет  84192, 84844, 84845, 84846, 84847, 84848 
Товариство з обмеженою відповідальністю 
"АЙКЮЖН ІТ" 

 86435, 86436, 86668, 86669, 86670 

Товариство з обмеженою відповідальністю  
"АКТИВ ТРАНС" 

 85658 

Товариство з обмеженою відповідальністю "АСКЕП"  84318 
Товариство з обмеженою відповідальністю 
"Видавництво "Розумники" 

 84680, 84681, 84682 

Товариство з обмеженою відповідальністю 
"ГОЛДЕН ДІКЕР" 

 84841 

Товариство з обмеженою відповідальністю 
"ДАТАВІЗ УКРАЇНА" 

 85804 

Товариство з обмеженою відповідальністю "ДІГСІ"  85862 
Товариство з обмеженою відповідальністю  
"ДМСС-ІНЖИНІРИНГ" 

 85656, 85657 

Товариство з обмеженою відповідальністю 
"ЕВОЛЮШН ГРУП" 

 84239 
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Товариство з обмеженою відповідальністю  
"Інтегріті Візіон Сервіс" 

 86520 

Товариство з обмеженою відповідальністю 
"КЛИМКО" 

 86869 

Товариство з обмеженою відповідальністю 
"КОМПАНІЯ "ВАГОВИМІРЮВАЛЬНІ СИСТЕМИ"  

 84234 

Товариство з обмеженою відповідальністю 
"Компанія "ГРІТІС" 

 84057 

Товариство з обмеженою відповідальністю 
"Комплексні бюджетні системи" 

 84083 

Товариство з обмеженою відповідальністю 
"Лабораторія інформаційних систем" 

 85329 

Товариство з обмеженою відповідальністю 
"МЕДІТАМЕНТ" 

 86686 

Товариство з обмеженою відповідальністю  
"Монгус Телеком" 

 86322, 86323, 86324, 86325 

Товариство з обмеженою відповідальністю 
"Науково-виробниче підприємство "АСОТ" 

 85005, 85006 

Товариство з обмеженою відповідальністю 
"Науково-проектний інститут хімічних технологій 
"Хімтехнологія" 

 87252 

Товариство з обмеженою відповідальністю 
"НОВІТНЄ ОБЛАДНАННЯ" 

 84729 

Товариство з обмеженою відповідальністю  
"ОЛЛІ ТРАНС" 

 84137 

Товариство з обмеженою відповідальністю  
"П.С. Традиція" 

 86737 

Товариство з обмеженою відповідальністю 
"ПланоХіроу" 

 87225 

Товариство з обмеженою відповідальністю 
"Проектні системи ЛТД" 

 86459 

Товариство з обмеженою відповідальністю  
"С-ІНЖИНІРИНГ" 

 84906, 84907, 84908 

Товариство з обмеженою відповідальністю "Селтон"  86780, 86781 
Товариство з обмеженою відповідальністю "СМІДЛ"  85546, 85548 
Товариство з обмеженою відповідальністю  
"ТАЛАН СИСТЕМС" 

 84305, 84306 

Товариство з обмеженою відповідальністю  
"ТЕЛЕ ПАПА" 

 86475 

Товариство з обмеженою відповідальністю 
"Телерадіокомпанія "Нові комунікації" 

 84727 

Товариство з обмеженою відповідальністю 
"ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ "УКРАЇНА" 

 84275 

Товариство з обмеженою відповідальністю 
"УКРАЇНСЬКА ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНА ГРУПА" 

 86020 

Товариство з обмеженою відповідальністю 
"Українсько-Китайський міжнародний діловий 
центр" 

 84421 

Товариство з обмеженою відповідальністю 
"Універсальні інформаційні технології" 

 84308, 84309 

Товариство з обмеженою відповідальністю "Центр 
культурної індустрії Міжнародного співробітництва 
"Один пояс Один шлях" в Україні" 

 84419 

Товариство з обмеженою відповідальністю 
"ЮКРЕЙНІАН ГЕАРС" 

 86014 
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Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця 
Номер свідоцтва 

Українська інженерно-педагогічна академія  84320, 84321, 84322, 84323, 84324, 84325, 84326, 
84327, 84938, 84939, 84940, 84941, 84942, 84975, 
84976, 84977, 84978, 84979, 84980, 84981, 84982, 
84983, 84984, 84985, 86148, 86149, 86150, 86151, 
86152, 86153 

Український ордена "Знак Пошани" науково-
дослідний інститут лісового господарства та 
агролісомеліорації ім. Г.М. Висоцького Державного 
агентства лісових ресурсів України та Національної 
академії наук України 

 86015 

Харківська державна академія дизайну і мистецтв  84829, 84830, 84831, 84920, 84921, 85660, 85661, 
85662, 86540, 86541, 86702, 86703 

Харківський державний університет харчування та 
торгівлі 

 84048, 84049, 84050, 84051, 84052, 84849 

Харківський національний автомобільно-дорожній 
університет 

 84069, 84070, 84123, 84124, 84125, 84126, 84588, 
84615, 84616, 84617, 84618, 84834, 85419, 85420, 
85421, 85545, 85561, 85764, 85765, 85855, 86018, 
86329, 86330, 86479, 86979, 87284, 87285, 87286, 
87287 

Харківський національний медичний університет  84046, 84047, 84071, 84302, 84303, 84304, 84620, 
84621, 84622, 85766, 86002 

Херсонський політехнічний коледж Одеського 
національного політехнічного університету 

 84350, 85518, 86191, 86192, 86280, 86281, 86282, 
86355, 86456, 86465, 86466, 86736, 86963, 86964, 
87100, 87101 
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Визнання реєстрації авторського права на твір недійсною за рішенням 
суду 

Номер свідоцтва Назва суду, номер та дата                                                            

прийняття рішення 

49128  Солом'янський районний суд м. Києва; № 760/7455/16-ц; 28.08.2018 

Видача дубліката свідоцтва про реєстрацію авторського права на твір 

Номер свідоцтва Дата видачі дубліката 

74982 04.01.2019 

80601 04.01.2019 

80602 04.01.2019 

80603 04.01.2019 

80604 04.01.2019 

78843 04.01.2019 

7160 17.01.2019 

85059 20.02.2019 

84110 04.03.2019 

84111 04.03.2019 

82724 04.03.2019 

Виправлення очевидних помилок у публікаціях відомостей про видачу 
свідоцтва про реєстрацію авторського права на твір 

Номер свідоцтва Дата публікації та номер             

бюлетеня 

Слід читати 

76926 27.04.2018, 48 Козленко Єлизавета Олегівна 

82724 25.01.2019, 51 Просяннікова Яна Миколаївна 
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