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КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ 

 

 

ПОСТАНОВА 
 

від 12 червня 2019 р. № 496 

м. Київ 

 

Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від                               
27 грудня 2001 р. № 1756 і від 23 грудня 2004 р. № 1716 

 
 

Кабінет Міністрів України  п о с т а н о в л я є : 

1. Внести до постанов Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2001 р. № 1756 "Про державну 
реєстрацію авторського права і договорів, які стосуються права автора на твір" (Офіційний вісник 
України, 2001 р., № 52, ст. 2369; 2018 р., № 1, ст. 14) і від 23 грудня 2004 р. № 1716 "Про 
затвердження Порядку сплати зборів за дії, пов'язані з охороною прав на об'єкти інтелектуальної 
власності" (Офіційний вісник України, 2004 р., № 51, ст. 3354; 2005 р., № 34, ст. 2036; 2007 р., № 72, 
ст. 2702; 2018 р., № 1, ст. 14) зміни, що додаються. 

2. Ця постанова набирає чинності через 30 днів з дня її опублікування, крім підпункту 3 пункту 2 
змін, затверджених цією постановою, який набирає чинності через два місяці після набрання чинності 
цією постановою. 

 
 

Прем'єр-міністр України                                            В. ГРОЙСМАН 

 

 

Інд. 67 
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 ЗАТВЕРДЖЕНО  

постановою Кабінету Міністрів України  

від 12 червня 2019 р. № 496 

 

ЗМІНИ, 
 

що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України                                        

від 27 грудня 2001 р. № 1756 і від 23 грудня 2004 р. № 1716 

 

1. У розмірах та порядку сплати зборів за підготовку до державної реєстрації авторського 

права і договорів, які стосуються права автора на твір, затверджених постановою Кабінету Міністрів 

України від 27 грудня 2001 р. № 1756: 

1) пункт 1 викласти в такій редакції: 

"1. За підготовку до державної реєстрації авторського права і договорів, які стосуються права 

автора на твір, сплачуються збори. Види зборів та їх розміри наведено в таблиці. 

Розмір збору, неоподатковуваних мінімумів   

доходів громадян 

Вид збору 

для фізичних осіб для юридичних осіб 

1. За підготовку до державної реєстрації 

авторського права 

15 30 

2. За підготовку до державної реєстрації 

договорів, які стосуються права автора на твір 

30 60 

3. За внесення з ініціативи заявника змін і 

доповнень до заявки 

3 6 

4. За внесення змін до Державного реєстру 

свідоцтв про реєстрацію авторського права на 

твір або виправлення очевидних помилок з 

ініціативи автора твору 

3 6 

5. За внесення змін до Державного реєстру 

договорів, які стосуються права автора на твір, 

або виправлення очевидних помилок з 

ініціативи сторін договору 

3 6 

6. За видачу дубліката свідоцтва 7 15"; 

2) абзац перший пункту 6 викласти в такій редакції: 

"6. Документом про сплату збору є копія розрахункового документа на паперовому носії з 

відміткою банківської установи (платіжне доручення, касовий чек, квитанція тощо), де зазначаються 

платник, вид та сума сплаченого збору, прізвище, ім'я, по батькові автора та назва твору (стисла 

назва твору).". 

2. У Порядку сплати зборів за дії, пов'язані з охороною прав на об'єкти інтелектуальної 

власності, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 23 грудня 2004 р. № 1716: 
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1) пункти 3 і 3
1
 викласти в такій редакції: 

"3. Фізична особа (фізичні особи), яка (які) є заявником (заявниками) чи власником (власниками) 

відповідного патенту або свідоцтва про державну реєстрацію топографії інтегральної мікросхеми, 

сплачує (сплачують) кожен збір за дії, пов'язані з охороною прав на такі об'єкти, за винятком зборів 

згідно з кодами 13300, 13400, 13700, 22200, 22400, 32100 і 32300, у розмірі: 

10 відсотків установленого розміру у разі, коли зазначені особи є винахідниками винаходу або 

авторами топографії інтегральної мікросхеми; 

20 відсотків установленого розміру у разі, коли зазначені особи є винахідниками корисної моделі 

або авторами промислового зразка. 

3
1
. Неприбуткові установи та організації, які є заявниками чи власниками патенту на винахід 

або корисну модель, сплачують кожен збір за дії, пов'язані з охороною прав на такі об'єкти, за винятком 

зборів згідно з кодами 13300, 13400, 13500 і 13700, у розмірі: 

20 відсотків установленого розміру у разі, коли зазначені особи є заявниками за заявкою на 

винахід чи власниками відповідного патенту; 

40 відсотків установленого розміру у разі, коли зазначені особи є заявниками за заявкою на 

корисну модель чи власниками відповідного патенту."; 

2) доповнити Порядок пунктами 3
2
-3

4
 такого змісту: 

"3
2
. У разі коли заявником (заявниками) чи власником (власниками) патенту на винахід (корисну 

модель) є винахідник винаходу (корисної моделі) разом з неприбутковою установою та організацією, 

кожен збір за дії, пов'язані з охороною прав на такі об'єкти, за винятком зборів згідно з кодами 13300, 

13400, 13500 і 13700, сплачується у розмірі: 

20 відсотків установленого розміру у разі, коли зазначені особи є заявниками за заявкою на 

винахід чи власниками відповідного патенту; 

40 відсотків установленого розміру у разі, коли зазначені особи є заявниками за заявкою на 

корисну модель чи власниками відповідного патенту. 

3
3
. У разі подальшого включення до складу заявників особи, стосовно якої не застосовується 

зменшення розміру збору відповідно до пунктів 3, 3
1
 і 3

2 
цього Порядку, таке включення здійснюється 

за умови доплати зборів, сплачених за останні три роки перед таким включенням, до повного розміру, 

встановленого згідно з додатком. 

3
4
. У разі подальшого протягом п'яти років з дати державної реєстрації патенту на винахід, 

корисну модель, промисловий зразок або реєстрацію топографії інтегральної мікросхеми включення 

до складу власників відповідного патенту чи свідоцтва особи, стосовно якої не застосовується зменшення 

розміру збору відповідно до пунктів 3, 3
1
 і 3

2
 цього Порядку, таке включення здійснюється за умови 

доплати зборів, сплачених за останні три роки перед таким включенням, до повного розміру, встановленого 

згідно з додатком."; 

3) абзац третій пункту 4 викласти в такій редакції: 

"Надходження від зборів мають цільове призначення і в установленому Мінекономрозвитку 

порядку використовуються виключно для забезпечення розвитку та функціонування державної системи 

правової охорони інтелектуальної власності, в тому числі на фінансування заходів з легалізації 

комп'ютерних програм в органах виконавчої влади, наповнення фонду державного стимулювання 

створення і використання винаходів (корисних моделей), промислових зразків. Інформація про обсяг 

отриманих та використаних коштів, які надійшли на рахунки закладів як збори, оприлюднюється на 

офіційних веб-сайтах закладів через Інтернет у режимі реального часу та повинна містити: код збору, 

вид збору, розмір надходження від збору, розмір витрат за напрямами використання коштів."; 
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4) абзац одинадцятий пункту 5 замінити абзацами такого змісту: 

"Платник має право сплатити кілька зборів шляхом оформлення одного розрахункового документа. 
При цьому до заявки на об'єкт інтелектуальної власності, клопотання, заперечення тощо додається перелік 
сплачених зборів із зазначенням кодів зборів, номерів заявок (патентів, свідоцтв) та сума сплаченого 
збору за кожним збором окремо. 

Загальна сума зборів, зазначена в переліку, повинна відповідати сумі, зазначеній в розрахунковому 
документі."; 

5) додаток до Порядку викласти в такій редакції: 

 

 

 "Додаток  
до Порядку  
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України 
від 12 червня 2019 р. № 496) 

 

РОЗМІРИ  
 

зборів за дії, пов'язані з охороною прав на об'єкти                           
інтелектуальної власності 

 

Код 
збору 

Вид збору Розмір збору, гривень 

Збори за дії, пов'язані з охороною прав на винахід і корисну модель 

10100 За подання заявки (міжнародної заявки):  

 на винахід 1600 

 на корисну модель 2400 

 (формула якого (якої) містить не більш як три пункти)  

 додатково за кожний пункт понад три  

 для винаходу 160 

 для корисної моделі 240 

 додатково за кожні понад 50 аркушів опису та креслень понад 
перші 100 аркушів, що містяться у заявці 

 

 на винахід 800 

 на корисну модель 1200 

 на дату її подання, а для міжнародної заявки відображені у 
перекладі цієї заявки на українську мову 

 

 Примітка. За подання заявки на винахід (корисну модель) у 
формі електронного документа (електронної заявки) 

80 відсотків розміру, 
встановленого згідно з 

кодом 10100 
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Код 
збору 

Вид збору Розмір збору, гривень 

10200 За подання клопотання про продовження строку надходження 
документа про сплату збору за подання заявки (міжнародної 
заявки) на винахід (корисну модель) 

800 

10300 За подання клопотання про продовження строку надходження 
перекладу міжнародної заявки на винахід (корисну модель) 
українською мовою та/або документа про сплату збору за 
подання заявки 

800 

10400 За подання клопотання про поновлення дії міжнародної 
заявки на винахід (корисну модель) в Україні 

200 

10500 За продовження (поновлення) строку права на пріоритет 
попередньої заявки на винахід (корисну модель) 

200 

10600 За продовження строку подання заяви про пріоритет 
попередньої заявки на винахід (корисну модель) 

200 

10700 За продовження строку подання копії попередньої заявки на 
винахід (корисну модель) 

200 

10800 За продовження строку надходження перекладу українською 
мовою попередньої заявки на винахід (корисну модель) 

800 

За подання заяви про виправлення помилки, що не є очевидною 
чи технічною, в заявці на винахід (корисну модель) 

1600 

у разі подання цієї заяви після прийняття рішення про видачу 
патенту на винахід розмір збору збільшується на 100 
відсотків, а у разі подання відповідної заяви після прийняття 
рішення про відмову у видачі патенту на винахід розмір збору 
збільшується на 200 відсотків 

 

у разі подання цієї заяви після прийняття рішення про видачу 
патенту на корисну модель розмір збору збільшується на 25 
відсотків, а у разі подання відповідної заяви після прийняття 
рішення про відмову у видачі патенту на корисну модель 
розмір збору збільшується на 50 відсотків 

 

за кожний додатковий пункт формули винаходу (корисної 
моделі) (якщо внаслідок подання цієї заяви збільшується 
кількість пунктів) 

160 

10900 

за кожний додатковий незалежний пункт формули винаходу, 
якщо внаслідок подання цієї заяви після подання заяви про 
проведення кваліфікаційної експертизи заявки на винахід 
збільшується кількість таких пунктів 

6000 

11000 За подання заявником заяви про внесення до заявки на 
винахід (корисну модель) зміни, що виникла через залежні від 
нього обставини: 

 

11001 свого імені (найменування) 200 

11002 своєї адреси 200 

11003 адреси для листування 200 
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Код 
збору 

Вид збору Розмір збору, гривень 

11004 імені свого представника 200 

адреси свого представника 200 11005 

додатково за зазначення в цій заяві такої самої зміни до 
кожної заявки на винахід (корисну модель) понад одну 

20 відсотків розміру, 
встановленого згідно з 
кодами 11001-11005 

11100 За подання заяви про внесення до заявки на винахід (корисну 
модель) змін, пов'язаних із зміною особи заявника, що 
виникли через залежні від подавця заяви обставини 

1200 

11200 За подання клопотання про продовження строку подання 
додаткових матеріалів до заявки на винахід (корисну модель) 
на вимогу закладу: 

 

11201 не більш як на три місяці 800 

11202 понад три місяці 1600 

11300 За подання клопотання про поновлення строку подання 
додаткових матеріалів до заявки на винахід (корисну модель) 
на вимогу закладу: 

 

11301 протягом трьох місяців від його спливу 800 

11302 після трьох місяців від його спливу 1600 

11400 За подання клопотання про публікацію відомостей про заявку 
на видачу патенту на винахід раніше 18 місяців від дати 
подання цієї заявки 

200 

11500 За ознайомлення з матеріалами заявки на винахід (корисну 
модель) після публікації відомостей про цю заявку чи про 
видачу патенту 

200 

За проведення кваліфікаційної експертизи заявки на винахід, 
формула якого має один незалежний пункт 

6000 11600 

додатково за кожний незалежний пункт формули винаходу 
понад один 

6000 

11700 За подання клопотання про продовження строку подання заяви 
про проведення кваліфікаційної експертизи заявки на винахід 
та /або документа про сплату збору за проведення цієї експертизи:

 

11701 не більш як на три місяці 800 

11702 понад три місяці 1600 

11800 За подання клопотання про поновлення строку подання заяви 
про проведення кваліфікаційної експертизи заявки на винахід 
та/або документа про сплату збору за проведення цієї 
експертизи: 

 

11801 протягом шести місяців від його спливу 800 

11802 після шести місяців від його спливу 1600 
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Код 
збору 

Вид збору Розмір збору, гривень 

11900 За подання клопотання про продовження строку надання 
відповіді на попередній висновок закладу за заявкою на 
винахід (корисну модель): 

 

11901 не більш як на три місяці 800 

11902 понад три місяці 1600 

12000 За подання клопотання про поновлення строку надання 
відповіді на попередній висновок закладу за заявкою на 
винахід (корисну модель): 

 

12001 протягом трьох місяців від його спливу 800 

12002 після трьох місяців від його спливу 1600 

За подання заяви про перетворення заявки 800 12100 

Примітка. Подання цієї заяви не впливає на обов'язок у разі 
потреби сплатити збір згідно з кодом 11600 

 

12200 За подання до Апеляційної палати заперечення проти 
рішення за заявкою: 

 

 на винахід 6800 

 на корисну модель 3400 

12300 За подання клопотання про продовження строку розгляду 
Апеляційною палатою заперечення проти рішення за заявкою 
на винахід (корисну модель) 

800 

12400 За публікації про видачу патенту:  

 на винахід 400 

 на корисну модель 600 

 додатково за кожний аркуш понад 15 належно оформлених 
аркушів опису, креслень, формули винаходу 

корисної моделі 

і реферату (сумарно), що містяться у заявці 

 
20 

30 

12500 За подання клопотання про продовження строку надходження 
документа про сплату державного мита за видачу патенту на 
винахід (корисну модель): 

 

12501 не більш як на три місяці 800 

12502 понад три місяці 1600 

12600 За подання клопотання про продовження строку надходження 
документа про сплату збору за публікації про видачу патенту 
на винахід (корисну модель): 

 

12601 не більш як на три місяці 800 

12602 понад три місяці 1600 
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Код 
збору 

Вид збору Розмір збору, гривень 

12700 За подання клопотання про поновлення строку надходження 
документа про сплату державного мита за видачу патенту на 
винахід (корисну модель): 

 

12701 протягом трьох місяців від його спливу 800 

12702 після трьох місяців від його спливу 1600 

12800 За подання клопотання про поновлення строку надходження 
документа про сплату збору за публікації про видачу патенту 
на винахід (корисну модель): 

 

12801 протягом трьох місяців від його спливу 800 

12802 після трьох місяців від його спливу 1600 

12900 За подання клопотання про надання виписки з відповідного 
реєстру щодо відомостей про певний патент на винахід 
(корисну модель) 

200 

13000 За внесення до відповідного реєстру змін щодо певного патенту 
на винахід (корисну модель) (за ініціативою власника патенту)

1600 

13100 За видачу дубліката патенту на винахід (корисну модель) 200 

13300 За опублікування відомостей про видачу ліцензії на 
використання винаходу (корисної моделі) (чи будь-якої 
кількості винаходів (корисних моделей), зазначених у патенті) 

2400 

13400 За опублікування змін до опублікованих відомостей про 
видачу ліцензії на використання винаходу (корисної моделі) 
(чи будь-якої кількості винаходів (корисних моделей), 
зазначених у патенті) 

800 

13500 За опублікування відомостей про передачу права власності 
на винахід (корисну модель) (чи будь-якої кількості винаходів 
(корисних моделей), зазначених у патенті) 

2400 

13700 За подання клопотання про проведення експертизи 
запатентованої корисної моделі на відповідність умовам 
патентоспроможності з метою визнання патенту на корисну 
модель недійсним 

6000 

13800 Річний збір за підтримання чинності патенту на винахід за 
кожний рік дії патенту починаючи від дати подання заявки: 

 

13801 перший 600 

13802 другий 600 

13803 третій 800 

13804 четвертий 1000 

13805 п'ятий 1200 

13806 шостий 1400 

13807 сьомий 1600 
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Код 
збору 

Вид збору Розмір збору, гривень 

13808 восьмий 1800 

13809 дев'ятий 4200 

13810 десятий 4200 

13811 одинадцятий 4200 

13812 дванадцятий 4200 

13813 тринадцятий 4200 

13814 чотирнадцятий 4200 

13815 п'ятнадцятий 7600 

13816 шістнадцятий 7600 

13817 сімнадцятий 7600 

13818 вісімнадцятий 7600 

13819 дев'ятнадцятий 7600 

13820 двадцятий 7600 

13821 двадцять перший 30400 

13822 двадцять другий 30400 

13823 двадцять третій 30400 

13824 двадцять четвертий 30400 

13825 двадцять п'ятий 30400 

Примітки: 

1. Цей збір у разі подання для офіційної публікації заяви про 
готовність надання будь-якій особі дозволу на використання 
запатентованого винаходу 

50 відсотків розміру, 
встановленого згідно з 
кодами 13801-13825 

 

2. Цей збір у разі його сплати протягом дванадцяти місяців 
після закінчення встановленого законом строку 

150 відсотків розміру, 
встановленого згідно з 
кодами 13801-13825 

13900 Річний збір за підтримання чинності патенту на корисну 
модель за кожний рік дії патенту починаючи від дати подання 
заявки: 

 

13901 перший 900 

13902 другий 900 

13903 третій 1200 

13904 четвертий 1500 

13905 п'ятий 1800 
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Код 
збору 

Вид збору Розмір збору, гривень 

13906 шостий 2100 

13907 сьомий 2400 

13908 восьмий 2700 

13909 дев'ятий 6300 

13910 десятий 6300 

Примітки: 

1. Цей збір у разі подання для офіційної публікації заяви про 
готовність надання будь-якій особі дозволу на використання 
корисної моделі 

50 відсотків розміру, 
встановленого згідно з 
кодами 13901-13910 

 

2. Цей збір у разі сплати його протягом дванадцяти місяців 
після закінчення встановленого законом строку 

150 відсотків розміру, 
встановленого згідно з 
кодами 13901-13910 

14000 За подання клопотання про продовження строку дії патенту 
на винахід, об'єктом якого є лікарський засіб, засіб захисту 
тварин, засіб захисту рослин тощо, використання якого 
потребує дозволу відповідного компетентного органу 

7600 

14100 За подання клопотання про надіслання повідомлення щодо 
можливості патентування винаходу (корисної моделі) в 
іноземних державах раніше зазначеного у законі строку 

200 

14200 За пересилання міжнародної заявки згідно з правилом 14 
Інструкції до Договору про патентну кооперацію 

2600 

За підготовку і пересилання пріоритетного документа обсягом 
не більш як 30 аркушів згідно з правилом 17.1 (b) Інструкції 
до Договору про патентну кооперацію 

800 14300 

додатково за кожний аркуш починаючи з тридцять першого 10 

14500 За видачу свідоцтва представника у справах інтелектуальної 
власності 

400 

Збори за дії, пов'язані з охороною прав на промисловий зразок 

За подання заявки на промисловий зразок, яка містить один 
варіант зразка 

1600 

додатково за кожний варіант:  

з другого по десятий включно 200 

20100 

понад десятий 700 

 Примітка. За подання заявки на промисловий зразок у формі 
електронного документа (електронної заявки) 

80 відсотків розміру, 
встановленого згідно з 

кодом 20100 

20200 За подання клопотання про продовження строку надходження 
документа про сплату збору за подання заявки на 
промисловий зразок 

800 
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Код 
збору 

Вид збору Розмір збору, гривень 

20300 За подання заяви про виправлення в заявці на промисловий 
зразок помилки, що не є очевидною чи технічною 

1600 

20400 За подання заявником заяви про внесення до заявки на промисло-
вий зразок зміни, що виникла через залежні від нього обставини:

 

20401 свого імені (найменування) 200 

20402 своєї адреси 200 

20403 адреси для листування 200 

20404 імені свого представника 200 

адреси свого представника 200 20405 

додатково за зазначення в цій заяві такої самої зміни до 
кожної заявки понад одну 

20 відсотків розміру, 
встановленого згідно з 
кодами 20401-20405 

20500 За подання заяви про внесення до заявки на промисловий 
зразок змін, пов'язаних із зміною особи заявника, що виникли 
через залежні від подавця заяви обставини 

1200 

20600 За подання клопотання про продовження строку подання 
додаткових матеріалів до заявки на промисловий зразок на 
вимогу закладу: 

 

20601 не більш як на три місяці 800 

20602 понад три місяці 1600 

20700 За подання клопотання про поновлення строку подання 
додаткових матеріалів до заявки на промисловий зразок на 
вимогу закладу: 

 

20701 протягом трьох місяців від його спливу 800 

20702 після трьох місяців від його спливу 1600 

20800 За подання клопотання про продовження строку надання 
відповіді на попередній висновок закладу за заявкою на 
промисловий зразок: 

 

20801 не більш як на три місяці 800 

20802 понад три місяці 1600 

20900 За подання клопотання про поновлення строку надання 
відповіді на попередній висновок закладу за заявкою на 
промисловий зразок: 

 

20901 протягом трьох місяців від його спливу 800 

20902 після трьох місяців від його спливу 1600 

21000 За публікацію про видачу патенту на промисловий зразок, за 
кожне чорно-біле зображення промислового зразка, яке 
міститься у рішенні про видачу патенту 

300 
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Код 
збору 

Вид збору Розмір збору, гривень 

додатково за публікацію кольорового зображення 200 

21100 За подання клопотання про продовження строку надходження 
документа про сплату державного мита за видачу патенту на 
промисловий зразок: 

 

21101 не більш як на три місяці 800 

21102 понад три місяці 1600 

21200 За подання клопотання про продовження строку надходження 
документа про сплату збору за публікацію про видачу патенту 
на промисловий зразок: 

 

21201 не більш як на три місяці 800 

21202 понад три місяці 1600 

21300 За подання клопотання про поновлення строку надходження 
документа про сплату державного мита за видачу патенту на 
промисловий зразок: 

 

21301 протягом трьох місяців від його спливу 800 

21302 після трьох місяців від його спливу 1600 

21400 За подання клопотання про поновлення строку надходження 
документа про сплату збору за публікацію про видачу патенту 
на промисловий зразок: 

 

21401 протягом трьох місяців від його спливу 800 

21402 після трьох місяців від його спливу 1600 

21500 За ознайомлення з матеріалами заявки на промисловий зразок 200 

21600 За подання клопотання про надання виписки з Державного 
реєстру патентів на промислові зразки щодо відомостей про 
патент на промисловий зразок 

200 

21700 За внесення до Державного реєстру патентів на промислові 
зразки змін щодо патенту на промисловий зразок за 
ініціативою власника патенту 

1600 

21800 За видачу дубліката патенту на промисловий зразок 200 

21900 За подання до Апеляційної палати заперечення проти 
рішення за заявкою на промисловий зразок 

3400 

22000 За подання клопотання про продовження строку розгляду 
Апеляційною палатою заперечення проти рішення за заявкою 
на промисловий зразок 

800 

22100 Річний збір за підтримання чинності патенту на промисловий 
зразок за кожний рік дії патенту від дати подання заявки: 

 

22101 перший 300 

22102 другий 300 
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Код 
збору 

Вид збору Розмір збору, гривень 

22103 третій 600 

22104 четвертий 800 

22105 п'ятий 900 

22106 шостий 1200 

22107 сьомий 1500 

22108 восьмий 1800 

22109 дев'ятий 2000 

22110 десятий 2400 

22111 одинадцятий 2400 

22112 дванадцятий 2400 

22113 тринадцятий 4000 

22114 чотирнадцятий 4000 

22115 п'ятнадцятий 4000 

22116 шістнадцятий 4200 

22117 сімнадцятий 4200 

22118 вісімнадцятий 4200 

22119 дев'ятнадцятий 4200 

22120 двадцятий 4200 

22121 двадцять перший 4800 

22122 двадцять другий 4800 

22123 двадцять третій 4800 

22124 двадцять четвертий 4800 

22125 двадцять п'ятий 4800 

 Примітки: 

1. Цей збір у разі подання для офіційної публікації заяви про 
готовність надання будь-якій особі дозволу на використання 
запатентованого промислового зразка 

50 відсотків розміру, 
встановленого згідно з 
кодами 22101-22125 

 2. Цей збір у разі сплати його протягом шести місяців після 
встановленого законом строку 

150 відсотків розміру, 
встановленого згідно з 
кодами 22101-22125 

22200 За опублікування відомостей про видачу ліцензії на 
використання промислового зразка 

2400 
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Код 
збору 

Вид збору Розмір збору, гривень 

22300 За опублікування відомостей про передачу права власності 
на промисловий зразок 

2400 

22400 За опублікування змін до опублікованих відомостей про 
видачу ліцензії на використання промислового зразка 

800 

Збори за дії, пов'язані з охороною прав на топографію інтегральної мікросхеми (ІМС) 

30100 За подання заявки на реєстрацію топографії ІМС 1600 

 Примітка. За подання заявки на топографію інтегральної 
мікросхеми у формі електронного документа (електронної 
заявки) 

80 відсотків розміру, 
встановленого згідно з 

кодом 30100 

30200 За подання клопотання про продовження строку надходження 
документа про сплату збору за подання заявки на реєстрацію 
топографії ІМС 

800 

30300 За подання заяви про виправлення в заявці на реєстрацію 
топографії ІМС помилки, що не є очевидною чи технічною 

1600 

30400 За подання заявником заяви про внесення до заявки на 
реєстрацію топографії ІМС зміни, що виникла через залежні 
від нього обставини: 

 

30401 свого імені (найменування) 200 

30402 своєї адреси 200 

30403 адреси для листування 200 

30404 імені свого представника 200 

адреси свого представника 200 30405 

додатково за зазначення в цій заяві такої самої зміни до 
кожної заявки понад одну 

20 відсотків розміру, 
встановленого згідно з 
кодами 30401-30405 

30500 За подання заяви про внесення до заявки на реєстрацію 
топографії ІМС змін, пов'язаних із зміною особи заявника, що 
виникли через залежні від подавця заяви обставини 

1200 

30600 За подання клопотання про продовження строку подання 
додаткових матеріалів до заявки на реєстрацію топографії 
ІМС на вимогу закладу: 

 

30601 не більш як на три місяці 800 

30602 понад три місяці 1600 

30700 За подання клопотання про поновлення строку подання 
додаткових матеріалів до заявки на реєстрацію топографії 
ІМС на вимогу закладу: 

 

30701 протягом трьох місяців від його спливу 800 

30702 після трьох місяців від його спливу 1600 
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Код 
збору 

Вид збору Розмір збору, гривень 

30800 За подання клопотання про продовження строку надання 
відповіді на попередній висновок закладу за заявкою на 
реєстрацію топографії ІМС: 

 

30801 не більш як на три місяці 800 

30802 понад три місяці 1600 

30900 За подання клопотання про поновлення строку надання 
відповіді на попередній висновок закладу за заявкою на 
реєстрацію топографії ІМС: 

 

30901 протягом трьох місяців від його спливу 800 

30902 після трьох місяців від його спливу 1600 

За публікацію про реєстрацію топографії ІМС 400 31000 

додатково за кожний аркуш понад 15 належно оформленої 
заявки 

20 

31100 За подання клопотання про продовження строку надходження 
документа про сплату державного мита за реєстрацію 
топографії ІМС: 

 

31101 не більш як на три місяці 800 

31102 понад три місяці 1600 

31200 За подання клопотання про продовження строку надходження 
документа про сплату збору за публікацію про реєстрацію 
топографії ІМС: 

 

31201 не більш як на три місяці 800 

31202 понад три місяці 1600 

31300 За подання клопотання про поновлення строку надходження 
документа про сплату державного мита за реєстрацію 
топографії ІМС: 

 

31301 протягом трьох місяців від його спливу 800 

31302 після трьох місяців від його спливу 1600 

31400 За подання клопотання про поновлення строку надходження 
документа про сплату збору за публікацію про реєстрацію 
топографії ІМС: 

 

31401 протягом трьох місяців від його спливу 800 

31402 після трьох місяців від його спливу 1600 

31500 За подання клопотання про надання виписки з Державного 
реєстру топографій ІМС щодо відомостей про топографію ІМС 

200 

31600 За внесення до Державного реєстру топографій ІМС змін 
щодо реєстрації топографії ІМС за ініціативою власника 
свідоцтва 

1600 
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Код 
збору 

Вид збору Розмір збору, гривень 

31700 За ознайомлення з матеріалами заявки на реєстрацію 
топографії ІМС 

200 

31800 За видачу дубліката свідоцтва на топографію ІМС 200 

31900 За подання до Апеляційної палати заперечення проти 
рішення за заявкою на реєстрацію топографії ІМС 

3400 

32000 За подання клопотання про продовження строку розгляду 
Апеляційною палатою заперечення проти рішення за заявкою 
на реєстрацію топографії ІМС 

800 

32100 За опублікування відомостей про видачу ліцензії на 
використання топографії ІМС 

2400 

32200 За опублікування відомостей про передачу права власності 
на топографію ІМС 

2400 

32300 За опублікування змін до опублікованих відомостей про 
видачу ліцензії на використання топографії ІМС 

800 

Збори за дії, пов'язані з охороною прав на знак для товарів і послуг (далі - знак) 

За подання заявки на знак одним заявником 4000 

додатково за кожний клас Міжнародної класифікації товарів і 
послуг (далі - клас) понад один, номер якого зазначено у заявці 

4000 

додатково за подання в заявці кольорового зображення знака 1000 

додатково за кожний клас, номер якого наведено у 
повідомленні закладу, понад кількість класів, номери яких 
зазначено у заявці 

5000 

40100 

додатково за включення до знака позначення, що відображує 
назву держави "Україна" 

24000 

40200 За подання заявки на знак кількома заявниками 130 відсотків розміру, 
встановленого згідно з 

кодом 40100 

 Примітка. За подання заявки на знак у формі електронного 
документа (електронної заявки) 

80 відсотків розміру, 
встановленого згідно з 

кодами 40100 або 40200 

40300 За подання виділеної заявки на знак 6800 

40600 За подання клопотання про продовження строку надходження 
документа про сплату збору за подання заявки на знак 

800 

40700 За ознайомлення з матеріалами заявки на знак 200 

40800 За подання заяви про виправлення в заявці на знак помилки, 
що не є очевидною чи технічною 

200 

40900 За подання заявником заяви про внесення до заявки на знак 
зміни, що виникла через залежні від нього обставини: 
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Код 
збору 

Вид збору Розмір збору, гривень 

40901 свого імені (найменування) 200 

40902 своєї адреси 200 

40903 адреси для листування 200 

40904 імені свого представника 200 

адреси свого представника 200 40905 

додатково за зазначення в цій заяві такої самої зміни до 
кожної заявки понад одну 

20 відсотків розміру, 
встановленого згідно з 
кодами 40901-40905 

40906 скорочення переліку товарів і послуг 1600 

41000 За подання заяви про внесення до заявки на знак змін, 
пов'язаних із зміною особи заявника, що виникли через 
залежні від подавця заяви обставини 

1200 

41100 За подання клопотання про продовження строку подання 
додаткових матеріалів до заявки на знак на вимогу закладу: 

 

41101 не більш як на три місяці 800 

41102 понад три місяці 1600 

41200 За подання клопотання про поновлення строку подання 
додаткових матеріалів до заявки на знак на вимогу закладу: 

 

41201 протягом трьох місяців від його спливу 800 

41202 після трьох місяців від його спливу 1600 

41300 За подання заперечення проти заявки на знак щодо 
невідповідності наведеного в ній позначення умовам надання 
правової охорони 

2000 

41400 За подання клопотання про продовження строку надання 
відповіді на попередній висновок закладу за заявкою на знак: 

 

41401 не більш як на три місяці 800 

41402 понад три місяці 1600 

41500 За подання клопотання про поновлення строку надання 
відповіді на попередній висновок закладу за заявкою на знак: 

 

41501 протягом трьох місяців від його спливу 800 

41502 після трьох місяців від його спливу 1600 

41600 За подання заяви про внесення до заявки на знак змін, 
пов'язаних з її поділом 

1000 

41700 За публікацію про видачу свідоцтва на знак для товарів і 
послуг у чорно-білому зображенні за кожний клас 

600 
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Код 
збору 

Вид збору Розмір збору, гривень 

додатково за публікацію кольорового зображення знака 200 

41800 За подання клопотання про продовження строку надходження 
документа про сплату державного мита за видачу свідоцтва 
на знак для товарів і послуг: 

 

41801 не більш як на три місяці 800 

41802 понад три місяці 1600 

41900 За подання клопотання про продовження строку надходження 
документа про сплату збору за публікацію про видачу 
свідоцтва на знак для товарів і послуг: 

 

41901 не більш як на три місяці 800 

41902 понад три місяці 1600 

42000 За подання клопотання про поновлення строку надходження 
документа про сплату державного мита за видачу свідоцтва 
на знак для товарів і послуг: 

 

42001 протягом трьох місяців від його спливу 800 

42002 після трьох місяців від його спливу 1600 

42100 За подання клопотання про поновлення строку надходження 
документа про сплату збору за публікацію про видачу 
свідоцтва на знак для товарів і послуг: 

 

42101 протягом трьох місяців від його спливу 800 

42102 після трьох місяців від його спливу 1600 

42200 За подання клопотання про надання виписки з Державного 
реєстру свідоцтв на знаки для товарів і послуг щодо 
відомостей про свідоцтво на знак для товарів і послуг 

200 

42300 За внесення до Державного реєстру свідоцтв на знаки для 
товарів і послуг змін щодо свідоцтва на знак для товарів і 
послуг за ініціативою власника свідоцтва 

1600 

42400 За видачу дубліката свідоцтва на знак для товарів і послуг 200 

42500 За подання до Апеляційної палати заперечення проти 
рішення за заявкою на знак 

3400 

42600 За подання клопотання про продовження строку розгляду 
Апеляційною палатою заперечення проти рішення за заявкою 
на знак 

800 

42700 За продовження строку дії свідоцтва на знак для товарів і 
послуг, власником якого є одна особа, за один клас 

12000 

 додатково за кожний клас понад один 1200 

42800 За продовження строку дії свідоцтва на знак для товарів і 
послуг, власниками якого є кілька осіб 

130 відсотків розміру, 
встановленого згідно з 

кодом 42700 
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Код 
збору 

Вид збору Розмір збору, гривень 

42900 За продовження строку дії свідоцтва на знак для товарів і 
послуг у разі сплати цього збору та надходження документа 
про його сплату протягом шести місяців після встановленого 
строку 

150 відсотків розміру, 
встановленого згідно з 
кодом 42700 чи 42800 

43000 За опублікування відомостей про видачу ліцензії на 
використання знака 

2400 

43100 За опублікування відомостей про передачу права власності 
на знак повністю 

2400 

43200 За опублікування змін до опублікованих відомостей про 
видачу ліцензії на використання знака 

800 

43300 За подання заявки на міжнародну реєстрацію знака 2400 

43400 За подання заяви про територіальне розширення міжнародної 
реєстрації знака 

1600 

43500 За подання заяви про продовження міжнародної реєстрації знака 2400 

43600 За подання до Апеляційної палати заяви про визнання знака 
добре відомим в Україні 

24000 

Збори за дії, пов'язані з охороною прав на зазначення походження товару 

50100 За подання заявки на реєстрацію кваліфікованого зазначення 
походження товару та/або права на використання 
кваліфікованого зазначення походження товару 

2400 

 Примітка. За подання заявки на реєстрацію кваліфікованого 
зазначення походження товару та/або права на використання 
кваліфікованого зазначення походження товару у формі 
електронного документа (електронної заявки) 

80 відсотків розміру, 
встановленого згідно з 

кодом 50100 

50200 За подання заяви про продовження строку для відповіді на 
запит закладу щодо надання додаткових матеріалів: 

 

50201 не більш як на три місяці 800 

50202 понад три місяці 1600 

50300 За подання заяви про поновлення строку для відповіді на 
запит закладу щодо надання додаткових матеріалів: 

 

50301 протягом трьох місяців від його спливу 800 

50302 після трьох місяців від його спливу 1600 

50400 За ознайомлення з матеріалами заявки на реєстрацію 

кваліфікованого зазначення походження товару та/або права 

на використання кваліфікованого зазначення походження 
товару 

200 

50500 За подання заперечення проти реєстрації заявленої назви 

місця походження товару або заявленого географічного 
зазначення походження товару та/або права на використання 

2000 
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Код 
збору 

Вид збору Розмір збору, гривень 

зареєстрованого кваліфікованого зазначення походження 

товару 

50600 За подання заяви про продовження строку для відповіді на 
заперечення проти реєстрації заявленої назви місця 
походження товару або заявленого географічного зазначення 
походження товару та/або права на використання зареєстрованого 
кваліфікованого зазначення походження товару 

800 

50700 За подання до Апеляційної палати заперечення проти рішення 
за заявкою на реєстрацію кваліфікованого зазначення походження 
товару та/або права на використання зареєстрованого 
кваліфікованого зазначення походження товару 

3400 

50800 За подання клопотання про продовження строку розгляду 
Апеляційною палатою заперечення проти рішення за заявкою 
на реєстрацію кваліфікованого зазначення походження 
товару та/або права на використання зареєстрованого 
кваліфікованого зазначення походження товару 

800 

50900 За внесення до Державного реєстру назв місць походження 
та географічних зазначень походження товарів і прав на 
використання зареєстрованих кваліфікованих зазначень 
походження товарів змін і уточнень або виправлення 
очевидної помилки, допущеної з вини заявника 

1600 

51000 За подання клопотання про продовження строку сплати державного 
мита за видачу свідоцтва про реєстрацію права на використання 
кваліфікованого зазначення походження товару: 

 

51001 не більш як на три місяці 800 

51002 понад три місяці 1600 

51100 За подання клопотання про поновлення строку сплати державного 
мита за видачу свідоцтва про реєстрацію права на використання 
кваліфікованого зазначення походження товару: 

 

51101 протягом трьох місяців від його спливу 800 

51102 після трьох місяців від його спливу 1600 

51200 За видачу дубліката свідоцтва про реєстрацію права на 
використання кваліфікованого зазначення походження товару

200 

51300 За продовження строку дії свідоцтва про реєстрацію права на 
використання кваліфікованого зазначення походження товару

8000 

51400 За продовження строку дії свідоцтва про реєстрацію права на 
використання кваліфікованого зазначення походження товару 
у разі подання відповідної заяви протягом шести місяців після 
закінчення строку дії свідоцтва 

150 відсотків розміру, 
встановленого згідно з 

кодом 51300 

51500 За надання витягу з Державного реєстру назв місць 
походження та географічних зазначень походження товарів і 
прав на використання зареєстрованих кваліфікованих 
зазначень походження товарів 

200". 

 

 



ВІДОМОСТІ ПРО РЕЄСТРАЦІЮ  

АВТОРСЬКОГО ПРАВА НА ТВІР 

 

 

23 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87359  
 

Дата реєстрації авторського права  01.04.2019  
 

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 наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Математика. 1 клас. Навчальний зошит: У 4 частинах   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Посібник складений відповідно до Типової освітньої програми, 
розробленої під керівництвом О. Я. Савченко. Видання складається із 
чотирьох частин, кожна з яких містить тексти правил, зразки 
міркувань, завдання на актуалізацію опорних знань, створення 
проблемної ситуації та її розв'язання, первинне закріплення, 
формування вмінь і навичок, неперервне повторення.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87360  
 

Дата реєстрації авторського права  01.04.2019  
 

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 наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Математика. 2 клас. Навчальний зошит: У 4 частинах   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Посібник складений відповідно до Типової освітньої програми, 
розробленої під керівництвом О. Я. Савченко. Видання складається із 
чотирьох частин, кожна з яких містить тексти правил, зразки 
міркувань, завдання на актуалізацію опорних знань, створення 
проблемної ситуації та її розв'язання, первинне закріплення, 
формування вмінь і навичок, неперервне повторення.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87361  
 

Дата реєстрації авторського права  01.04.2019  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Степанюк Оксана Миколаївна, Мельник Катерина Володимирівна, 
Халецька Аліна Анатоліївна  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науково-практичний твір "Екосистема інноваційної діяльності 
підтримки людей похилого віку" ("Екосистема")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Створення екосистеми інноваційної діяльності підтримки людей 
похилого віку в сфері активного довголіття та здорового способу 
життя, культурного та просвітницького середовища, міжпоколінної 
комунікації при активній участі органів державного та місцевих 
органів влади, бізнесу, громадськості, університетів третього віку під 
час проведення Міжнародного фестивалю - одного із елементів 
екосистеми.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87362  
 

Дата реєстрації авторського права  01.04.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Калюжний Микола Михайлович, Прохоров Валерій Павлович, 
Прохоров Олександр Валерійович, Колісник Вікторія Іванівна  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Харківський національний університет радіоелектроніки 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Експертна система розпізнавання станів 
радіовипромінюючих об'єктів" ("ЕСРСРВО-1.0")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Експертна система розпізнавання станів радіовипромінюючих об'єктів 
забезпечує високу достовірність та ефективність розпізнавання станів 
радіовипромінюючих складних об'єктів. ЕСРСРВО-1.0 є новим 
інтелектуальним високоефективним програмним засобом для 
вирішення задач розпізнавання станів радіовипромінюючих об'єктів 
різного типу за допомогою логічного висновку з використанням 
формально-логічного підходу.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87363  
 

Дата реєстрації авторського права  01.04.2019  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Яловега Владислав Анатолійович, Главчева Дар'я Максимівна, 
Подорожняк Андрій Олексійович, Кучук Георгій 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 "Комп'ютерна програма для обробки 
мультиспектральних зображень та навчання згорткової та капсульної 
нейронних мереж"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Комп'ютерна програма реалізує нейронні мережі заздалегідь 
підготовленого набору даних у вигляді оброблених 
мультиспектральних зображень 32*32 пікселі з трьома каналами RGB.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87364  
 

Дата реєстрації авторського права  01.04.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Носирєв Олександр Олександрович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Методичні підходи до формування та стратегій 
реалізації неоіндустріальної промислової політики"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Узагальнено методичні підходи та концепції стратегій реалізації 
неоіндустріальної промислової політики. Розглянуто методи та 
механізми впровадження державного регулювання промислового 
розвитку з урахуванням активізації інноваційно-інвестиційних 
процесів в економіці. 
  

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87365  
 

Дата реєстрації авторського права  01.04.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Носирєв Олександр Олександрович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Науковий твір "Концептуальні орієнтири промислової політики в 
Україні"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Досліджено особливості формування та реалізації промислової 
політики України. Запропоновано заходи щодо раціоналізації 
структури регіонального промислового виробництва та вдосконалення 
організаційних і господарських форм його функціонування в контексті 
підвищення науково-технічного рівня національної промисловості. 
Досліджено сучасні складники механізму реалізації державної 
промислової політики в Україні.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87366  
 

Дата реєстрації авторського права  01.04.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Буданська Ірина Михайлівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Громадська організація "АРТ ФОРУМ" 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір "Сценарій до фестивалю "ІІ фестиваль 
високого мистецтва Bouquet Kyiv Stage"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Сценарій проведення Другого фестивалю високого мистецтва Bouquet 
Kyiv Stage, який об'єднує симфонічну та камерну класику з джазом, 
експериментальною та електронною музикою, театром і visual arts. 
Мета - створення мультидисциплінарного міжнародного фестивалю 
високого європейського рівня. Учасники: закордонні та українські 
митці. 
  

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87367  
 

Дата реєстрації авторського права  01.04.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Pavel Lemec (псевдонім), Сулаков Владислав Борисович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Остановись"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87368  
 

Дата реєстрації авторського права  01.04.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Pavel Lemec (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 "Dancing Hoouni"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87369  
 

Дата реєстрації авторського права  01.04.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Pavel Lemec (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 "Мне жаль"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87370  
 

Дата реєстрації авторського права  02.04.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Вербицька Вікторія Іванівна, Попова Анжела Миколаївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Вербицька Вікторія Іванівна, Попова Анжела Миколаївна, 
Харківський національний автомобільно-дорожній університет 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір учбово-практичного характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір науково-практичного характеру "Information and communication 
technologies: classification and design of teaching methods"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87371  
 

Дата реєстрації авторського права  02.04.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Кирчата Ірина Миколаївна, Шершенюк Олена Миколаївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Кирчата Ірина Миколаївна, Шершенюк Олена Миколаївна, 
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 "Фінансовий потенціал як об'єкт 
діагностики фінансового стану підприємства"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Діагностика фінансового потенціалу є багатофакторною системою 
підтримки та прийняття управлінських рішень, яка покликана 
забезпечувати комплексне виявлення, аналіз, прогнозування та 
ліквідування проблем фінансового стану підприємства з метою 
забезпечення прийняття випереджуючих управлінських рішень, 
спрямованих на досягнення його стратегічних та тактичних цілей. 
Об'єктом дослідження є процеси формування, управління та 
діагностичної оцінки фінансового потенціалу у системі управління 
фінансовим станом підприємства. Предметом дослідження є теоретичне 
та науково-методичне забезпечення оцінки фінансового потенціалу як 
складової системи його діагностики.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87372  
 

Дата реєстрації авторського права  02.04.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Кирчата Ірина Миколаївна, Шершенюк Олена Миколаївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Кирчата Ірина Миколаївна, Шершенюк Олена Миколаївна, 
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 "Теоретичні аспекти 
взаємозв'язку конкурентного потенціалу з основними категоріями 
теорії конкуренції"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У роботі обґрунтовано, що головним завданням системи стратегічного 
управління підприємством є формування організаційно-економічного 
механізму підвищення конкурентоспроможності підприємства. Такий 
механізм має базуватися на системно-комплексному підході, а в основі 
лежатиме виявлення та раціональне використання складових 
конкурентного потенціалу підприємства.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87373  
 

Дата реєстрації авторського права  02.04.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Дмитрієв Ілля Андрійович, Іванілов Олександр Семенович, Шевченко 
Інна Юріївна, Кирчата Ірина Миколаївна  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Дмитрієв Ілля Андрійович, Іванілов Олександр Семенович, Шевченко 
Інна Юріївна, Кирчата Ірина Миколаївна, Харківський національний 
автомобільно-дорожній університет 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчальний посібник для самостійної роботи та поточного контролю 
знань студентів закладів вищої освіти "Економіка підприємств 
автомобільного транспорту"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Навчальний посібник складений відповідно до програми курсу 
"Економіка підприємства" і підготовлений з метою надання допомоги 
студентам вищих закладів освіти у доскональному вивченні 
теоретичного матеріалу та набутті відповідних навичок виконання 
економічних розрахунків. Виходячи зі змісту навчальної дисципліни 
"Економіка підприємств", даний навчальний посібник покликаний 
допомогти студентам поєднати теоретичні знання і практичні навички 
в опануванні основних тем курсу. Посібник спрямований на 
формування у студентів здатності самостійно мислити, на поглиблене 
опанування навчального матеріалу і засвоєння теоретичних знань. Він 
надає студентам можливість заздалегідь готуватися до семінарських 
занять, виконувати завдання з проведення розрахунків, розв'язувати 
проблемні ситуації згідно з поданими до них рекомендаціями та 
здійснювати самоконтроль своїх знань.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87374  
 

Дата реєстрації авторського права  02.04.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Біньковська Анжела Борисівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Біньковська Анжела Борисівна, Харківський національний 
автомобільно-дорожній університет 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір науково-практичного характеру "Модель параметрического 
синтеза линий связи и коммутирующих устройств территориально 
распределенной компьютерной сети"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87375  
 

Дата реєстрації авторського права  02.04.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Лєгєза Наталія Іванівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір "Зачем тебе БУХГАЛТЕРША?"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87376  
 

Дата реєстрації авторського права  02.04.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Жарков Сергій Маркович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "AGENT"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87377  
 

Дата реєстрації авторського права  02.04.2019  
 

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 "Wheel-Organizer" ("Wheel-
Organizer")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Твір є іграшкою у вигляді механічного об'єктa 3D моделі UGEARS 
"Wheel-Organizer". Іграшка подана у різних ракурсах. Деталізація  
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моделі виконана у вигляді креслень. Твір є іграшковою моделлю 
колеса-органайзера і призначена для виготовлення та збирання 
(монтування) у вигляді механічної об'ємної 3D моделі UGEARS "Wheel-
Organizer".  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87378  
 

Дата реєстрації авторського права  02.04.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Легеза Віктор Петрович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Ефект самоцентрування гнучкого вала із насадженим 
на ньому диском"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87379  
 

Дата реєстрації авторського права  02.04.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Легеза Віктор Петрович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Визначення частоти власних коливань важкого 
циліндра в циліндричній виїмці методом енергетичного балансу"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87380  
 

Дата реєстрації авторського права  02.04.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Легеза Віктор Петрович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Обчислення значень Бета-функції B (S; 1 - s) за 
допомогою переходу до функцій комплексної змінної"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87381  
 

Дата реєстрації авторського права  02.04.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Легеза Віктор Петрович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Динаміка подвійного маятника і деякі парадокси 
коливання церковних дзвонів"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87382  
 

Дата реєстрації авторського права  02.04.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Гнєзділова Кіра Миколаївна, Касярум Сергій Олегович  
 

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 "Моделі та моделювання у професійній 
діяльності викладача вищої школи"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Посібник присвячений проблемі розроблення та застосування моделей і 
моделювання у навчальному процесі вищого навчального закладу.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87383  
 

Дата реєстрації авторського права  02.04.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Акіньшин Валерій Дмитрович, Григоренко Костянтин Васильович, 
Касярум Сергій Олегович, Частоколенко Ігор Павлович  

 

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)  Підручник "Вища математика" (частина 2)"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Підручник присвячений актуальній і важливій для сьогодення 
проблемі вивчення вищої математики у навчальних закладах 
цивільного захисту.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87384  
 

Дата реєстрації авторського права  02.04.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Акіньшин Валерій Дмитрович, Григоренко Костянтин Васильович, 
Касярум Сергій Олегович, Тищенко Олександр Михайлович, 
Частоколенко Ігор Павлович  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Монографія "Термодинаміка нерівноважних процесів"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Про прямування ентропії до максимуму при релаксації ізольованої 
системи до рівноваги (другий початок термодинаміки) відомо з 
середини ХІХ століття.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87385  
 

Дата реєстрації авторського права  02.04.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Галян Євгенія Борисівна, Вовк Мая Іванівна, Куцяк Олександр 
Анатолійович  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій та 
систем НАН та МОН України 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Діагностика дефіциту мовленнєвої функції у 
хворих після інсульту з афазією за методикою кількісного експрес-
оцінювання ступеня сенсорних і моторних порушень Speech Test 
Aphasia" ("Speech Test Aphasia")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87386  
 

Дата реєстрації авторського права  02.04.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Галян Євгенія Борисівна, Вовк Мая Іванівна, Куцяк Олександр 
Анатолійович  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій та 
систем НАН та МОН України 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Методика відновлення усного мовлення у 
хворих на інсульт з моторною або моторно-сенсорною афазією ProMova 
1.2" ("ProMova 1.2")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Комп'ютерна програма є частиною комп'ютерного програмно-
апаратного комплексу відновлення мовлення "ПРОМОВА-2", який 
призначений для використання у відновному лікуванні усного 
мовлення у хворих після інсульту з моторною або моторно-сенсорною 
афазією на базі тренування рухів тонкої моторики ураженої кисті.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87387  
 

Дата реєстрації авторського права  02.04.2019  
 

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, похідний твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Спеціальний програмний модуль 
розширення до СПЗ "е-ІнспекторПро" - "Оперативні БД - пошук 
онлайн"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Створена за допомогою технології та мови програмування Java для 
забезпечення доступу до оперативних баз даних центрального сховища 
даних центральної підсистеми ІТС ПК "Гарт-1" в онлайн-режимі.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87388  
 

Дата реєстрації авторського права  02.04.2019  
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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, похідний твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Спеціальний програмний модуль 
розширення до СПЗ "е-ІнспекторПро" - "БД осіб - формування 
онлайн"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Створена за допомогою технології та мови програмування Java для 
забезпечення формування в онлайн-режимі бази даних "Відомості про 
осіб, які перетнули державний кордон України".  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87389  
 

Дата реєстрації авторського права  02.04.2019  
 

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, похідний твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Спеціальний програмний сервіс "bkc-
Кордон_Оперативні БД-пошук онлайн_БД осіб-формування онлайн"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Комп'ютерна програма для встановлення на серверах центральної 
підсистеми ІТС ПК "Гарт-1" і забезпечення формування БД "Відомості 
про осіб, які перетнули державний кордон України" та пошуку 
інформації в оперативних БД ЦСД ІТС ПК "Гарт-1" ДПСУ в онлайн-
режимі.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87390  
 

Дата реєстрації авторського права  03.04.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Шимкевич Катерина Олександрівна, Білівненко Сергій Миколайович  
 

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 "Розуміючи Волинь: між міфом та амнезією"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Фільм присвячений трагічним подіям на Волині 1943 р., показано 
особливості роботи із травмою через використання методу усної історії, 
акцентовано увагу на взаємодопомозі поляків українцям та українців 
полякам упродовж 1943 р.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87391  
 

Дата реєстрації авторського права  03.04.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Мітцель Олександр Олександрович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "Медичний центр Он 
Клінік Харків" 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір "Кодекс корпоративної культури"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

"Кодекс корпоративної культури", який використовується групою 
компаній "ОН Клінік" та "ДокторПРО", регламентує правила та 
норми поведінки для всіх співробітників групи компаній, 
позиціювання компанії на ринку, ведення бренду, цінності та 
властивості компанії.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87392  
 

Дата реєстрації авторського права  03.04.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Мясоутов Шаміль Каюмович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Державний університет інфраструктури та технологій 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Монографія "Комсомол Украины шеф Военно-воздушных сил (1931-
1941)"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87393  
 

Дата реєстрації авторського права  03.04.2019  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Мясоутов Шаміль Каюмович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Державний університет інфраструктури та технологій 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчальний посібник "Основи мусульманського права"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Висвітлені основні інститути мусульманського права: канонічне, 
сімейне, цивільне, кримінальне і процесуальне.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87394  
 

Дата реєстрації авторського права  03.04.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Велигдан Наталія Василівна, Міхеєв Олександр Іванович, Лопатюк 
Світлана Петрівна  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Державний університет інфраструктури та технологій 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчальний посібник для студентів вищих закладів освіти "Охорона 
праці в судноплавстві"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У посібнику викладено методологічну та нормативно-правову базу, на 
основі якої здійснюється гармонізація вітчизняного законодавства 
України з міжнародним законодавством у галузі охорони праці на 
водному транспорті.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87395  
 

Дата реєстрації авторського права  03.04.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Софіюк Тарас Олександрович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Державний університет інфраструктури та технологій 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Наукова стаття "Право людини на захист персональних даних і право 
на інформацію: пошук шляхів узгодження (цивільно-правовий 
аспект)"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Аналізуються проблемні аспекти співвідношення права людини на 
захист персональних даних і права на інформацію.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87396  
 

Дата реєстрації авторського права  03.04.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Клюєва Євгенія Миколаївна, Добкіна Катерина Робертівна  
 

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)  Стаття "Main aspects of the system reforming of maritime and inland 
water transport in the context of Ukraine integration into EU"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Зроблений порівняльний аналіз українського та європейського 
законодавства з питань забезпечення безпеки мореплавства.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87397  
 

Дата реєстрації авторського права  03.04.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Кацавець Руслан Сергійович  
 

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)  Підручник "Ораторське мистецтво"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Підручник складається із 10 розділів. У них розглядаються науково-
теоретичні й практичні аспекти риторики як науки про ораторське 
мистецтво.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87398  
 

Дата реєстрації авторського права  03.04.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Софіюк Тарас Олександрович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

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

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчальний посібник "Цивільне право України (особлива частина). 
Курс лекцій: навчальний посібник для спеціальності 081 "Право"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87399  
 

Дата реєстрації авторського права  03.04.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Софіюк Тарас Олександрович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Державний університет інфраструктури та технологій 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Наукова стаття "Право на ознайомлення з особистими паперами: 
проблема "конфлікту" особистої та сімейної таємниць"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Розглянуто проблему "конфлікту" особистої та сімейної таємниць в 
контексті створення та зберігання паперів.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87400  
 

Дата реєстрації авторського права  03.04.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Софіюк Тарас Олександрович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Державний університет інфраструктури та технологій 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Наукова стаття "Становлення та розвиток особистого немайнового 
права фізичної особи на ознайомлення з особистими паперами, які 
передані до фонду бібліотек або архівів"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Здійснено історико-правовий аналіз особистого немайнового права 
фізичної особи на ознайомлення з особистими паперами, які передані 
до фонду бібліотек або архівів.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87401  
 

Дата реєстрації авторського права  03.04.2019  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Софіюк Тарас Олександрович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Державний університет інфраструктури та технологій 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Наукова стаття "Право на захист персональних даних в системі 
поколінь прав людини"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Досліджено наявні у вітчизняній юридичній думці погляди на поняття 
"персональні дані" та його правову природу.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87402  
 

Дата реєстрації авторського права  03.04.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Мясоутов Шаміль Каюмович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Державний університет інфраструктури та технологій 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчальний посібник "Соціологія"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

В посібник увійшли теми, що відображають найголовніші напрямки 
функціонування соціологічної науки.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87403  
 

Дата реєстрації авторського права  03.04.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Ковбатюк Марина Володимирівна, Шкляр Вікторія Вікторівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Державний університет інфраструктури та технологій 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчально-методичний посібник "Робочий зошит з дисципліни 
"Аналіз господарсько-фінансової діяльності підприємств транспорту"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У робочому зошиті систематизовано практичні заняття, які охоплюють 
тематику в межах двох змістовних модулів, передбачених програмою  
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навчальної дисципліни - аналіз виробничих показників господарської 
діяльності підприємств транспорту та аналіз фінансових показників.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87404  
 

Дата реєстрації авторського права  03.04.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Башинська Ірина Олександрівна, Філіппов Володимир Юрійович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Монографія "Розумна система міського пасажирського транспорту як 
складова Smart City"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Башинська І. О. Розумна система міського 
пасажирського транспорту як складова Smart City: монографія // 
Башинська І. О., Філіппов В. Ю. – Х. : вид-во "Діса плюс",                          
2018. - 220 с. 

 

Анотація   

Розглянуто теоретичні основи управління системою міського 
пасажирського транспорту на основі смарт-інновацій тощо.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87405  
 

Дата реєстрації авторського права  04.04.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Воронцова Тетяна Володимирівна, Пономаренко Володимир 
Степанович, Хомич Олена Леонідівна, Гарбузюк Ірина Вікторівна, 
Андрук Наталія Володимирівна  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  "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 (у 2-х частинах) створено відповідно до Типової освітньої 
програми колективом авторів під керівництвом Шияна Р. Б.   
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87406  
 

Дата реєстрації авторського права  04.04.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Заруба Віктор Яковлевич, Парфентенко Ірина Анатоліївна  
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Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Формування іміджу підприємства у системі 
управління мотиваційними умовами його діяльності"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Розглянуто проблему формування мотиваційного потенціалу 
підприємства, яке повинно здійснюватися у ієрархічній системі 
управління підприємством, яка складається із загальноорганізаційного 
(корпоративного), ділового, функціонального (виробництва, 
маркетингу, НДДКР, фінансів, персоналу) та операційного рівнів.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87407  
 

Дата реєстрації авторського права  04.04.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Заруба Віктор Яковлевич, Парфентенко 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)  Стаття "Моделі погоджування виробничих ресурсів підприємства з 
поточним попитом на продукцію"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Розглянуто два підходи до визначення обсягів виробництва 
підприємства в умовах мінливого попиту. Перший передбачає 
прогнозування обсягів замовлень, що сприяє зменшенню термінів їх 
виконання, але призводить до ризиків непродуктивних витрат або 
упущеної вигоди. Другий - оснований на виконанні тільки наявних 
замовлень, викликає або наднормативне навантаження виробництва, 
або простої і потребує економічно обґрунтованого вибору тривалості 
збору замовлень.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87408  
 

Дата реєстрації авторського права  04.04.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Кондратенко Віталій Миколайович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Монографія "Теорія і практика адміністративно-правових засобів 
забезпечення прав і свобод осіб з інвалідністю"   

 



Авторське право і суміжні права. Бюлетень № 53, 2019 

 

43 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87409  
 

Дата реєстрації авторського права  04.04.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Турецька Марта Богданівна  
 

Повне ім'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 "Кольорове оформлення (дизайн) орнаменту "космос 
Ейнштейна"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Кольорове оформлення (дизайн) орнамент являє собою білі графічні 
зображення хаотично розкиданих комети, півмісяця, зірки, планети з 
поясом астероїдів на кольоровому фоні. Придатний для нанесення на 
одяг, білизну, сувенірну продукцію та ін.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87410  
 

Дата реєстрації авторського права  04.04.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Найда Ярослав 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 "Nova.Chats"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Твір являє собою програмний засіб для спілкування з клієнтами в 
месенджерах.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87411  
 

Дата реєстрації авторського права  04.04.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Дориченко Микола Анатолійович, Заблудовський Євген Євгенович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, складений твір  
 



Авторське право і суміжні права. Бюлетень № 53, 2019 

 

44 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка літературних творів "Навчальні програми: Фінанси, 
Проектний менеджмент, Переговори, Підприємництво"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Збірка навчальних програм з курсів "Фінанси", "Проектний 
менеджмент", "Переговори", "Підприємництво", що розраховані на 
викладання для дітей віком від 6 до 17 років. В програмах детально 
описана структура кожної програми, інструменти і методика 
викладання, розрахований час для роботи, додані приклади та робочі 
кейси для практичної частини навчання.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87412  
 

Дата реєстрації авторського права  04.04.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Чорноус 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 "Соната +"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Комп'ютерна програма "Соната +" - сучасна програма для електронної 
звітності, що підтримує стандарти Фіскальної служби, Пенсійного 
фонду та Держстату. Це інструмент для створення, підписання та 
відправлення звітів та податкових накладних, а також перегляду 
отриманих квитанцій.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87413  
 

Дата реєстрації авторського права  04.04.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Бебко Вікторія Вячеславівна  
 

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 благоустрою та озеленення музею під відкритим небом 
по вулиці Поштовій в історичному центрі міста Херсона "Старая 
почта" ("Проект твору архітектури "Старая почта")  
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Твір містить ескіз проекту благоустрою та озеленення музею під 
відкритим небом по вулиці Поштовій в історичному центрі міста 
Херсона "Старая почта".  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87414  
 

Дата реєстрації авторського права  04.04.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Бащук Олена Юріївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Зависимость критической нагрузки от 
геометрических характеристик жестко защемленной пластины с 
центральной трещиной"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Бащук О. Ю. Зависимость критической нагрузки от 
геометрических характеристик жестко защемленной пластины с 
центральной трещиной  / Збірник наукових праць 
Дніпродзержинського державного технічного університету : (технічні 
науки) : тематичний випуск "Математичні проблеми технічної 
механіки" / Дніпродзержинськ : ДДТУ. - 2013. - Випуск 2 (22). - С. 44. 

 

Анотація   

В статті розглянуто плоску задачу тривимірної стійкості жорстко 
закріпленої пластини з центральною тріщиною при одноосному 
навантаженні вздовж тріщини. Досліджено залежність критичного 
навантаження від двох параметрів - довжини тріщини та параметра 
тонкостінності.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87415  
 

Дата реєстрації авторського права  04.04.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Кобиш Олена Іванівна, Козир Богдан Іванович, Дощанський Дмитро 
Віталійович, Пегарєва Вероніка 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 "Комп'ютерна програма з реалізації алгоритму 
виконання символьних операцій з поліномами вищих ступенів"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Комп'ютерна програма описує процес виконання символьних операцій 
з поліномами вищих ступенів шляхом розробки відповідного  
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алгоритму з програмним забезпеченням, реалізованим мовою С++. 
Програма складається з класів, описуючих алгебраїчні рівняння на 
основі одночленів та багаточленів, для яких розроблено ряд методів з 
перетворення введених даних та проведення обчислень на основі 
заданих змінних рівнянь.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87416  
 

Дата реєстрації авторського права  04.04.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Бащук Олена Юріївна, Бистров Віктор Михайлович, Зеленський 
Валерій Степанович  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Численное исследование устойчивости пластины с 
центральной трещиной при одноосном сжатии"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Бащук Е. Ю., Быстров В. М., Зеленский В. С. 
Численное исследование устойчивости пластины с центральной 
трещиной при одноосном сжатии / Збірник наукових праць 
Дніпродзержинського державного технічного університету : (технічні 
науки) : тематичний випуск "Математичні проблеми технічної 
механіки" / Дніпродзержинськ : ДДТУ. - 2013. - Випуск 2 (22). - С. 122 

 

Анотація   

Отримано чисельне рішення задачі стійкості прямокутної пластини з 
центральною тріщиною при одноосьовому стисканні. Досліджено 
залежність критичного навантаження і форми втрати стійкості 
пластини від довжини тріщини.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87417  
 

Дата реєстрації авторського права  04.04.2019  
 

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)  Літературний письмовий твір "Методичні вказівки до виконання 
курсового проекту з дисциплін "Технічна експлуатація транспортних 
засобів" та "Технічна експлуатація автомобілів і тракторів" для 
студентів спеціальностей 133 "Галузеве машинобудування" за фаховим 
спрямуванням "Колісні та гусеничні транспортні засоби" та 142 
"Енергетичне машинобудування" за фаховим спрямуванням "Двигуни 
внутрішнього згоряння"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Ященко М. М. Методичні вказівки до виконання 
курсового проекту з дисциплін "Технічна експлуатація транспортних 
засобів" та "Технічна експлуатація автомобілів і тракторів" для 
студентів спеціальностей 133 "Галузеве машинобудування" за фаховим 
спрямуванням "Колісні та гусеничні транспортні засоби" та 142 
"Енергетичне машинобудування" за фаховим спрямуванням "Двигуни 
внутрішнього згоряння" / Укл. М. М. Ященко. - К. : НТУ, 2016. -  46 с. 

 

Анотація   

Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисциплін 
"Технічна експлуатація транспортних засобів" та "Технічна 
експлуатація автомобілів і тракторів" складені з метою підготовки 
формування у майбутніх фахівців знань щодо методів організації та 
управління виробничими процесами при технічному обслуговуванні і 
ремонті транспортних засобів.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87418  
 

Дата реєстрації авторського права  04.04.2019  
 

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 "Основні напрями реформування організаційно-
економічного механізму державного регулювання розвитку вугільної 
промисловості в сучасних умовах"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Грищук С. В. Основні напрями реформування 
організаційно-економічного механізму державного регулювання 
розвитку вугільної промисловості в сучасних умовах // Економіка 
Фінанси Право. - 2016. - № 12/2. - С. 8. 

 

Анотація   

У статті розглянуто організаційно-економічний механізм державного 
регулювання розвитку вугільної промисловості. Визначений сучасний 
стан розвитку вугільної промисловості. Охарактеризовані основні 
напрямки вдосконалення законодавчої бази з розвитку вугільної 
галузі. Визначені основні результати реалізації державної підптримки 
вугільної галузі.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87419  
 

Дата реєстрації авторського права  04.04.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Бащук Олена Юріївна, Бойчук Віталіна Юріївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Науковий твір "Влияние неоднородности основного напряженного 
состояния на критические параметры устойчивости пластины с 
трещиной"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Бащук Е. Ю., Бойчук В. Ю. Влияние неоднородности 
основного напряженного состояния на критические параметры 
устойчивости пластины с трещиной // Прикладная механика. - 2013. - 
№ 3. - С. 89. 

 

Анотація   

В рамках точного підходу дано постановку та розв'язок плоскої задачі 
стійкості шарнірно закріпленої в (інтегральній формі) пластини з 
центральною тріщиною. Пластина знаходиться при стиску вдзовж 
напрямку тріщини поверхневим навантаженням постійної 
інтенсивності у неоднорідному докритичному стані.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87420  
 

Дата реєстрації авторського права  04.04.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Кондратенко Віталій Миколайович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Наукова стаття "Система адміністративно-правових засобів 
забезпечення прав і свобод осіб з інвалідністю у сфері трудової 
діяльності"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Кондратенко В. М. Система адміністративно-
правових засобів забезпечення прав і свобод осіб з інвалідністю у сфері 
трудової діяльності // Актуальні проблеми правознавства. - 2018. - № 4 
(16). - С. 62. 

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87421  
 

Дата реєстрації авторського права  04.04.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Кондратенко Віталій Миколайович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Наукова стаття "Сучасна модель системи адміністративно-правових 
засобів соціального забезпечення осіб з інвалідністю"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Кондратенко В. М. Сучасна модель системи 
адміністративно-правових засобів соціального забезпечення осіб з 
інвалідністю // Підприємництво, господарство і право. - 2018. - № 6. - С. 
177. 

 

Анотація   

 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87422  
 

Дата реєстрації авторського права  04.04.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Сивак Олександр В'ячеславович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Літературний письмовий твір "Оригинальные игровые механики под 
названиями "INDRAGO! Classic", "INDRAGO! с Номерами 
(усложненная версия)", "Э-ротики короткая партия"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Літературний письмовий твір, спрямований на участь суб'єкта у грі, де 
потрібні винахідливість, нововведення, відгадка, здогадка, 
оригінальний результат. Містить покрокові правила розважальних 
ігор - стратегій, які відбуваються на ігровому полі за участю драконів, 
лицарів та фішок.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87423  
 

Дата реєстрації авторського права  04.04.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Лодзинська Олена Олександрівна  
 
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 творів "Алла Горська. Спалах перед світанком"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Фотоальбом присвячений 90-річчю з дня народження видатної 
української художниці Алли Олександрівни Горської і містить 
світлини з фондової колекції Музею шістдесятництва та архіву родини 
Зарецьких.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87424  
 

Дата реєстрації авторського права  04.04.2019  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Ісаєва Олена Олександрівна, Клименко Жанна Валентинівна, 
Мельник Анжела Олегівна, Бицько Оксана Костянтинівна  

 

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 "Зарубіжна література (профільний рівень)" підручник для 
11 класу закладів загальної середньої освіти   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Підручник розроблено для потреб профільної школи. Його зміст 
скеровано на формування особистості майбутнього науковця 
гуманітарного профілю, усвідомлення процесів входження української 
культурної ідентичності до світового процесу, а також вміння 
використовувати здобуті знання в різних життєвих ситуаціях, 
розвивати навички різнопланового аналізу й розуміння текстів 
художньої літератури.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87425  
 

Дата реєстрації авторського права  04.04.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Фасоля Анатолій Миколайович, Яценко Таміла Олексіївна, Уліщенко 
Віолетта Валентинівна, Тименко Валентина Миколаївна, Бійчук 
Галина 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)  Підручник "Українська література (рівень стандарту)" підручник для 
11 класу закладів загальної середньої освіти   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Підручник вводить читача-одинадцятикласника у світ української 
літератури ХХ - початку ХХІ століття. Фрагменти спогадів, 
щоденникових записів, епістолярні й літературознавчі матеріали 
дадуть змогу увиразнити образ письменника, представити історію 
української літератури як шлях віднайдення митцями художніх засобів 
для відображення духовних пошуків означеного періоду.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87426  
 

Дата реєстрації авторського права  04.04.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Книга "Іван Джиджора. Економічна політика російського 
правительства супроти України в 1710-1730-х роках" (упорядник)   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

До збірки увійшла докторська дисертація Івана Джиджори (1880-1919) - 
українського історика, учня Михайла Грушевського, присвячена 
історії козацької України першої половини XVIII ст., рецензії на цю 
працю визначних українських науковців того часу та відповідь І. Джиджори 
на одну з них.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87427  
 

Дата реєстрації авторського права  04.04.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Ісаєва Олена Олександрівна, Клименко Жанна Валентинівна, 
Мельник Анжела Олегівна  

 

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 "Зарубіжна література (рівень стандарту)" підручник для 
11 класу закладів загальної середньої освіти   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Підручник скеровано на формування інтересу до зарубіжної 
літератури, усвідомлення процесів входження української культурної 
ідентичності до світового процесу, а також вміння використовувати 
здобуті знання в різних життєвих ситуаціях. Багатий змістовий, 
методичний й ілюстративний матеріал підручника, оригінальна 
інфографіка представлені з урахуванням науково-обґрунтованих, але 
різних підходів до висловлення думки, що обумовлює самостійність 
мислення.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87428  
 

Дата реєстрації авторського права  04.04.2019  
 

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" 
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Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма, похідний твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Спеціальне програмне забезпечення 
"bkc_Взаємодія_Гарт-1_Гарт-5_Біометрія", для встановлення на 
серверах баз даних центральної підсистеми системи "Гарт-1" 
("Спеціальне програмне забезпечення "bkc_Взаємодія_Гарт-1_Гарт-
5_Біометрія")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Комп'ютерна програма для встановлення на серверах баз даних 
центральної системи "Гарт-1", створена за допомогою технології 
фреймворка Qt та мови програмування С++.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87429  
 

Дата реєстрації авторського права  04.04.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Самодін Артем Володимирович, Чуприна Олена Віталіївна, Жилін 
Тарас Петрович, Чорний Микола Васильович, Нарусевич Олександр 
Станіславович, Несен Ольга Олександрівна, Нагайник Тарас 
Григорович, Антощук Андрій Олександрович  

 

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 "Домедична допомога"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Метою створення даного твору є визначення в навчальному закладі 
дисципліни "Домедична допомога". Зазначений курс складається з 9 
тем та наступних блоків: "Авторський колектив", "Програма 
навчальна дисципліна", "Робоча навчальна програма право та 
правоохоронна діяльність", "Робоча навчальна програма психологи".  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87430  
 

Дата реєстрації авторського права  04.04.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Самодін Артем Володимирович, Чорноус Юлія Миколаївна, 
Пясковський Вадим Валерійович, Мировська Анна Всеволодівна, 
Антонюк Поліна Євгенівна, Курилін Іван Ростиславович, Антощук 
Андрій Олександрович, Патик Леся Леонідівна, Вакулик Ольга 
Олексіївна, Атаманчук Володимир Миколайович, Іщенко Андрій 
Володимирович, Сокиран Федір Михайлович, Радецька Валентина 
Яківна, Полях Анатолій Михайлович, Лісогор Віталій Григорович, 
Саковський Андрій Анатолійович  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Національна академія внутрішніх справ 
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Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір учбового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчальний посібник "Дистанційний курс "Криміналістика"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Метою створення даного твору є вивчення в навчальному закладі 
дисципліни "Криміналістика". Зазначений курс складається з 25 тем, а 
також блоків: "Авторський колектив", "Питання для контролю", 
"Рекомендована література по розділах".  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87431  
 

Дата реєстрації авторського права  04.04.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Вожегова Раїса Анатоліївна, Грановська Людмила Миколаївна, Димов 
Олександр Миколайович, Бояркіна Любов Вадимівна  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Інститут зрошуваного землеробства Національної академії аграрних 
наук України 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Науково-практичні рекомендації по удосконаленню 
інституціонального забезпечення інноваційних організаційно-правових 
форм підприємництва у практиці зрошуваного землеробства"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У творі обґрунтовані основні аспекти удосконалення структури 
управління водогосподарсько-меліоративним комплексом; виконано 
аналіз діяльності аграрних підприємств у зоні зрошення та визначено 
переваги й недоліки їх діяльності з диференціацією за організаційно-
правовими формами; наведено методику оцінки інноваційної 
ефективності підприємств і визначено напрями удосконалення 
інституційного забезпечення інноваційного розвитку аграрних 
підприємств у зрошуваному землеробстві. 
 
  

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87432  
 

Дата реєстрації авторського права  04.04.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Коваленко Тетяна Геннадіївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Комунальна установа Сумський навчально-виховний комплекс 
"загальноосвітня школа І ступеня - дошкільний навчальний заклад № 
11 "Журавонька" 
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Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Похідний твір, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка аранжування музичних творів "Дзвонові переливи"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

В збірку входять музичні твори: "Зірки в твоїх очах", "Музика 
янголів", "Казки віденського лісу", "Весняні переливи" для виконання 
дітьми дошкільного віку за допомогою дзвонів.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87433  
 

Дата реєстрації авторського права  04.04.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Щупак Ігор Якович  
 

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 "Всесвітня історія (рівень стандарту)" підручник для 11 
класу закладів загальної середньої освіти   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У підручнику висвітлюється період Новітньої історії, що охоплює добу 
від закінчення Другої світової війни до сьогодення. Розглядаються 
історичні події та явища, пов'язані з радикальними соціально-
економічними та політичними змінами в Європі та світі в цей час.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87434  
 

Дата реєстрації авторського права  04.04.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Кундельська Тамара Володимирівна, Крихівський Михайло 
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 "Комп'ютерна програма оцінювання стану 
візуальної екологічної безпеки в пунктах спостереження" 
("VisualEcoSafety")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма для використання комп'ютерами під керуванням 
операційної системи MS Windows. Стан візуального забруднення  
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досліджуваних пунктів спостереження оцінюється експертами за 30-ма 
критеріями. 
  

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87435  
 

Дата реєстрації авторського права  04.04.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Довжук Василь Ананійович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Музичний альбом "ПАМ'ЯТАЮ КОЛИ 21 пісня"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

До музичного альбому увійшла 21 пісня у виконанні їх автора: "Твоя 
сімнадцята весна", "Василь і Наталка", "Мар'яночка", 
"Двоколісник", "День зарплаты", "Долгожданная встреча", 
"Камасутра", "Літо", "Мобіла", "Не гулял", "Новорічна ніч", 
"Осень", "Пам'ятаю коли", "Перше кохання", "Перший поцілунок", 
"По феншую", "Понедельник", "Пофигист", "Про самогон", "Соседи", 
"Суббота".  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87436  
 

Дата реєстрації авторського права  04.04.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Ярошенко Ольга 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)  Підручник "Хімія (рівень стандарту)" підручник для 11 класу закладів 
загальної середньої освіти   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Цей компетентнісно орієнтований підручник спрямований на 
формування в учнів різноманітних хімічних компетентностей, 
глибоких знань, що базуються на розумінні законів хімії.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87437  
 

Дата реєстрації авторського права  04.04.2019  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Гільберг Тетяна Георгіївна, Савчук Іван Григорович, Совенко Валерій 
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)  Підручник "Географія (рівень стандарту)" підручник для 11 класу 
закладів загальної середньої освіти   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У підручнику висвітлено зміст курсу географії в 11 класі 
"Географічний простір Землі", який розкриває сутність географічної 
науки в цілому; інтегрує знання про природу, людину та господарську 
діяльність; формує чіткі уявлення про основні закономірності будови й 
розвитку географічної оболонки та загальні суспільно-географічні 
закономірності світу з метою забезпечення сталого розвитку.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87438  
 

Дата реєстрації авторського права  04.04.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Бурда Михайло Іванович, Тарасенкова Ніна Анатоліївна, Богатирьова 
Ірина Миколаївна, Коломієць Оксана Миколаївна, Сердюк Зоя 
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)  Підручник "Геометрія (профільний рівень)" підручник для 11 класу 
закладів загальної середньої освіти   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Підручник складається з чотирьох розділів, поділених на параграфи. Їх 
зміст викладено в доступній та цікавій для учнів формі.   
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87439  
 

Дата реєстрації авторського права  04.04.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Щупак Ігор Якович, Піскарьова Ірина Олександрівна, Бурлака 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)  Підручник "Всесвітня історія. Історія України (інтегрований курс)" 
підручник для 6 класу закладів загальної середньої освіти   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У підручнику розкрито зміст інтегрованого курсу "Всесвітня історія. 
Історія України" 6 клас. У цікавій і доступній формі подано матеріал 
про стародавню історію зарубіжних країн та предків українців слов'ян 
та інших народів, які жили до них на території сучасної України.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87440  
 

Дата реєстрації авторського права  04.04.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Мірошник Марія Володимирівна, Оккерт Ірина 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 "Дослідження впливу окремих факторів зовнішнього 
середовища на загальний розвиток сервісного сектору"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Метою дослідження стало визначення основних технологій, які 
впливають на сферу послуг в Україні, та основних факторів впливу на 
загальний розвиток сфери послуг, а саме: "соціальні зміни у 
суспільстві" та "тенденції розвитку бізнесу".  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87441  
 

Дата реєстрації авторського права  04.04.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Мірошник Марія Володимирівна, Чернобровкіна Світлана Віталіївна, 
Єременко Наталія Євгенівна  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Дослідження інноваційної діяльності в Україні"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Мірошник М. В., Чернобровкін С. В., Єременко Н. Є. 
Дослідження інноваційної діяльності в Україні // Науковий вісник 
Херсонського державного університету. - 2017. - Випуск 27. Частина 2. - 
41-45 с. 

 

Анотація   

Стаття присвячена дослідженню інноваційної діяльності підприємств 
України та пріоритетності розвитку національної інноваційної 
системи.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87442  
 

Дата реєстрації авторського права  04.04.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Мірошник Марія Володимирівна, Кітченко Олена Миколаївна, Лучна 
Єлізавета Олексіївна  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Дослідження конкурентоспроможності сектору 
подорожей та туризму в Україні (Research of competitiveness to the travel 
and tourism sector in Ukraine)"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Метою статті стало дослідження теоретичних положень щодо 
визначення індексу загальної конкурентоспроможності країни у сфері 
подорожей та туризму, визначення рейтингу країн світу, його динаміки 
та місця України в світовому туристичному ринку.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87443  
 

Дата реєстрації авторського права  04.04.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Мірошник Марія Володимирівна, Лучна Єлізавета Олексіївна, 
Стельмухова 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 "Маркетинговий аналіз роздрібного ринку алкогольної 
продукції України"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Метою дослідження стало проведення аналізу роздрібного ринку 
алкогольної продукції України з визначенням місця країни серед 100 
країн.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87444  
 

Дата реєстрації авторського права  04.04.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Мірошник Марія Володимирівна, Грицаненко Аніта Євгенієвна, 
Цвіркун Ольга Анатолієвна  
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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 "Міжнародні стандарти соціальної відповідальності 
бізнесу у практиці підприємств України"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Стаття присвячена дослідженню міжнародної системи менеджменту 
якості та адаптації міжнародних стандартів соціальної відповідальності 
бізнесу до практики вітчизняних підприємств.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87445  
 

Дата реєстрації авторського права  04.04.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Булкін Станіслав 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 "Модель підтримки прийняття рішень для 
попередження розповсюдження фінансової кризи в реальний сектор 
економіки"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Твір присвячено формуванню комплексної моделі прогнозування, 
ідентифікації фінансової кризи, а також мінімалізації і розповсюдження 
в реальний сектор економіки.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87446  
 

Дата реєстрації авторського права  04.04.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  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 "Professional English in Use. Law (Англійська 
мова професійного спрямування. Право)"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Law. Professional English in use=Англійська мова 
професійного спрямування. Право : навчальний посібник / М. Р. 
Кабанова, Н. О. Черняк. - Дніпро: університет імені Альфреда Нобеля, 
2017. - 148 с. 

 

Анотація   

Навчальний посібник містить матеріал, що має сприяти підвищенню 
ефективності навчання майбутніх юристів шляхом забезпечення 
максимальної автономії студентів.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87447  
 

Дата реєстрації авторського права  04.04.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Тарнопольський Олег Борисович, Кабанова Марина Романівна  
 

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)  Підручник "Методика викладання іноземних мов та їх аспектів у 
вищій школі"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Методика викладання іноземних мов та їх аспектів у 
вищій школі : підручник / О. Б. Тарнапольський, М. Р. Кабанова. - 
Дніпро: Університет імені Альфреда Нобеля, 2019. - 256 с. 

 

Анотація   

У підручнику розглядається комплекс питань, пов'язаних з методикою 
навчання іноземних мов методистів та фахівців з методики навчання 
іноземних мов як наукою, її історією та зв'язками із суміжними 
науками.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87448  
 

Дата реєстрації авторського права  04.04.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Тарнопольський Олег Борисович, Кожушко Світлана Павлівна, 
Кабанова Марина 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)  Стаття "Гейміфікація в навчанні іноземних мов у вищій школі"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У статті розглянуто основні шляхи впровадження гейміфікації в 
навчальний процес з іноземних мов у вищій школі.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87449  
 

Дата реєстрації авторського права  04.04.2019  
 

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 наукового 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 створений за Типовою освітньою програмою, розробленою 
під керівництвом О. Я. Савченко, і складається з двох частин. Частина 
2 підручника інтегрує інформатичну і технологічну освітні галузі та 
забезпечує різнобічний розвиток особистості дитини та її світоглядних 
орієнтацій, формування інформатичної, проектно-технологічної та 
інших ключових компетентностей, необхідних для життя та 
продовження навчання, набуття початкових практичних навичок 
використання інформаційно-комунікаційних технологій. Призначено 
для учнів 2 класу закладів загальної середньої освіти, вчителів 
початкових класів.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87450  
 

Дата реєстрації авторського права  04.04.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Бібік Надія Михайлівна, Бондарчук Галина Павлівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового 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)   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Підручник створений за Типовою освітньою програмою, розробленою 
під керівництвом О. Я. Савченко. Частина 1 підручника інтегрує такі 
освітні галузі: громадянська та історична, соціальна та 
здоров'язбережувальна, природнича. Підручник містить обов'язковий 
навчальний матеріал та численні ілюстрації, що посилюють емоційний 
вплив, підвищують рівень доступності матеріалу, допомагають 
заохочувати учнів до творчої діяльності, пов'язують навчання із 
реальним життям.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87451  
 

Дата реєстрації авторського права  04.04.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Пришляк 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)  "Астрономія (рівень стандарту, за навчальною програмою 
авторського колективу під керівництвом Яцківа Я. С.)" підручник для 
11 класу закладів загальної середньої освіти  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Основна мета підручника - сприяти формуванню базових 
астрономічних знань, показати їх необхідність для розуміння 
природних процесів, розкрити значення астрономічного знання в житті 
людини й суспільному розвитку. Основи астрономічної науки 
викладені в підручнику зрозумілою та доступною мовою.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87452  
 

Дата реєстрації авторського права  05.04.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Лис Олена Володимирівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір без тексту  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Музичний твір для голосу у супроводі фортепіано "До школи нам 
пора"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87453  
 

Дата реєстрації авторського права  05.04.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Поліщук Ольга Василівна  
 

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 "Расшифровка кода неба (Хорарная астрология КП)" 
("Расшифровка кода неба")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Із навчальних матеріалів мого учителя астрології Б. Дея, які з його 
дозволу були перекладені російською мовою і оформлені як книга.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87454  
 

Дата реєстрації авторського права  05.04.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Чухрай Наталія Іванівна, Просович Ольга Петрівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Чухрай Наталія Іванівна, Просович Ольга Петрівна, Національний 
університет "Львівська політехніка" 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, ілюстрація  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Підручник "Стратегічне управління інноваційним розвитком 
підприємства"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Чухрай Н. І. Стратегічне управління інноваційним 
розвитком підприємства: підручник / Н. І. Чухрай, О. П. Просович. - 
Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2015. - 500 с. 

 

Анотація   

Підручник висвітлює теоретичні засади і практичні аспекти прийняття 
стратегічних управлінських рішень щодо інноваційного розвитку 
підприємства.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87455  
 

Дата реєстрації авторського права  05.04.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Сушков Віктор Васильович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір без тексту, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірник музичних творів "MUSIC from a notebook #1. Музыка из 
нотной тетради #1"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Музичний матеріал збірника складають оригінальні композиції 
різноманітних стильових напрямків.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87456  
 

Дата реєстрації авторського права  05.04.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Гольдбек Кирило Геннадійович, Золотий Антон Юрійович, 
Ляховецький Максим Сергійович  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір "КУКЛИ ЛОЛ"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87457  
 

Дата реєстрації авторського права  05.04.2019  
 

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 "Аналіз технологій розпізнавання мови"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Г. В. Ходякова. Аналіз технологій розпізнавання мови 
// Наукові праці Кам'янець-Подільського національного університету 
імені Івана Огієнка. Філологічні науки. - 2018. - Вип. 47. С. 127-133. 

 

Анотація   

Проводиться аналіз, класифікація та систематизація методів 
розпізнавання письмової та усної мови для розуміння природної мови. 
  

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87458  
 

Дата реєстрації авторського права  05.04.2019  
 

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)  Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата 
педагогічних наук "Изучение курса алгебры и начал анализа на основе 
индивидуализации учебной деятельности учащихся с использованием 
компьютера"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87459  
 

Дата реєстрації авторського права  05.04.2019  
 

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 "Использование персонального компьютера на уроках 
алгебры и начал анализа в средней школе"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87460  
 

Дата реєстрації авторського права  05.04.2019  
 

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 "АРМ Весовщика 1.0.3.15"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Комп'ютерна програма дозволяє користувачу виконувати зважування 
автомобілів, записувати і зберігати результати зважувань, виводити на 
друк результати зважувань в встановлених формах.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87461  
 

Дата реєстрації авторського права  05.04.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Кучма Яна Вікторівна  
 

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 комплексу ігор "Английский для дошколят и первоклассников"  
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Твір описує комплекс ігор, який складається з 9 ігор - 310 слів: "Лото 
АВС", "Знайди пару", "Меморі Літери", "Весь Алфавіт", "Морський 
бій", "Меморі Читання", "Тематичне лото", "Квест", "Розмальовки". 
  

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87462  
 

Дата реєстрації авторського права  05.04.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Кучма Яна Вікторівна  
 

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)  Опис комплексу ігор "Англійська для дошкільнят та 
першокласників"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Переклад опису комплексу ігор, який складається з 9 ігор - 310 слів: 
"Лото АВС", "Знайди пару", "Меморі Літери", "Весь Алфавіт", 
"Морський бій", "Меморі Читання", "Тематичне лото", "Квест", 
"Розмальовки".  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87463  
 

Дата реєстрації авторського права  05.04.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Желудков Костянтин Олексійович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ 
ПІДПРИЄМСТВО "АКТИВ СПЕЦ ПРОМ" 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір практичного характеру, ілюстрація  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір практичного характеру 
"Конструкторська документація: Прицільний комплекс 1А40. 
Керівництво з ремонту (Книга 1, 2). АСПП.201219.012 РК-ЛУ"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Керівництво з ремонту є основним ремонтним документом, що 
призначено для відновлення виробів ТПД-К1 та 1А40.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87464  
 

Дата реєстрації авторського права  05.04.2019  
 

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 "8-ми струнна кобза Василя Волівача"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

В описі зазначено, що цей інструмент створено для різножанрових 
музичних адаптацій - від фолку до року.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87465  
 

Дата реєстрації авторського права  05.04.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Якименко Олена Олександрівна, Мазніченко Єгор 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 "Evaluation of efficacy of treatment of patients with non-alcholoic 
steatohepatitis and heterozygotic familial hypercholesterolemia"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У творі описано лікування хворих на неалкогольний стеатогепатит із 
сімейною гіперхолестеринемією шляхом розробки персоніфікованого 
підбору терапії розувастатином 20 мг/добу та додатково 
гепатопротектор "Гепадиф".  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87466  
 

Дата реєстрації авторського права  05.04.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Івашин Євген Юрійович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Літературний письмовий твір "Концепция телевизионного шоу 
"Таксист"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Суть полягає у тому, щоб показати глядачеві, як можна змінити 
звичайних таксистів-непрофесіоналів і зробити з них по суті 
Лондонських таксистів.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87467  
 

Дата реєстрації авторського права  05.04.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Клименко Рада Леонідівна (Ясновидиця Радислава)  
 

Повне ім'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 "Леля Ванга" 
Ясновидиці Радислави"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87468  
 

Дата реєстрації авторського права  05.04.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Крикуненко Олександр Іванович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірник пісень "Сто оттенков любви"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Пісні... про історію кохання.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87469  
 

Дата реєстрації авторського права  05.04.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Черкашин Сергій Вячеславович  
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Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Система комплексної автоматизації 
підприємства SQtelCRM" ("SQtelCRM")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Система комплексної автоматизації управління бізнесом та супроводу 
клієнтів.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87470  
 

Дата реєстрації авторського права  05.04.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Ільїна Світлана 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 "Методика RCA 
(Real Contacts Audit) - двокомпонентна методика оцінки якості 
обслуговування"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Розкрито шляхи оцінки якості обслуговування клієнтів 
представниками/спеціалістами за допомогою прослуховування записів 
реальних контактів представників/спеціалістів з клієнтами по різних 
каналах цифрового зв'язку.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87471  
 

Дата реєстрації авторського права  05.04.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Іорданов В'ячеслав Валерійович, Рекічинський Олександр 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)  Пісня "На низах"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Пісня є симбіозом електронної музики та рок звучання.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87472  
 

Дата реєстрації авторського права  05.04.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Карпюк Оксана Дмитрівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір учбово-практичного характеру, 
ілюстрація  

 

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 розроблено згідно із Державним стандартом початкової 
загальної середньої освіти Нової української школи на основі 
оригінальної авторської концепції позитивної мотивації та 
креативного іншомовного навчання молодших школярів.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87473  
 

Дата реєстрації авторського права  05.04.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Ільїна Світлана 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 "Введення та статистика первинних даних 
маркетингових досліджень з подальшим формуванням аналітики та 
можливістю експорту первинних даних, статистики та аналітики 
Project QS" ("Project QS")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Комп'ютерна програма дозволяє вводити в електронну форму 
опитувального листа (анкети) первинні дані маркетингових 
досліджень.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87474  
 

Дата реєстрації авторського права  05.04.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Жаркова Ірина Іванівна, Мечник Лариса Андріївна, Роговська Лілія 
Ігорівна, Пономарьова Лілія Олександрівна, Антонов Олександр 
Григорович  
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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)"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Підручник укладено відповідно до Типової освітньої програми для 
закладів середньої освіти під керівництвом О. Я. Савченко. Підручник 
базується на єдності загально дидактичних (гуманізації, науковості, 
наступності, доступності) та природничих (екологічний, краєзнавчий, 
українознавчий, фенологічний) принципів, що  забезпечує формування 
в учнів природознавчої компетнтності.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87475  
 

Дата реєстрації авторського права  05.04.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Сапун Галина Михайлівна, Придаток Ольга Дмитрівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір учбово-практичного характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  "Українська мова та читання" 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  під керівництвом Р. Б. Шияна. 
Підручник став початком серії підручників нового покоління, який 
став переможцем Всеукраїнського конкурсу рукописів підручників. Він 
містить системний, цікавий та доступний за змістом та формою 
теоретичний і практичний матеріал для формування, розвитку та 
удосконалення знань, умінь, навичок учнів 2 класу з курсу української 
мови та літератури.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87476  
 

Дата реєстрації авторського права  05.04.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Заїка Антоніна Михайлівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  "Математика" підручник для 2 класу закладів загальної середньої 
освіти   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Підручник укладено відповідно до Типової освітньої програми для 
закладів загальної середньої освіти під керівництвом Р. Б. Шияна. 
Підручник серії видань нового покоління, який став переможцем 
Всеукраїнського конкурсу рукописів підручників. Він містить 
системний, цікавий, доступний за змістом та формою теоретичний і 
практичний матеріал для формування, розвитку та удосконалення 
знань, умінь, навичок учнів 2 класу з курсу математики.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87477  
 

Дата реєстрації авторського права  05.04.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Козак Мирослава Василівна, Корчевська Ольга Петрівна  
 

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 укладено відповідно до Типової освітньої програми для 
закладів загальної середньої освіти під керівництвом О. Я. Савченко. 
Підручник серії видань нового покоління, який став переможцем 
Всеукраїнського конкурсу рукописів підручників. Він містить 
системний, цікавий, доступний за змістом та формою теоретичний і 
практичний матеріал для формування, розвитку та удосконалення 
знань, умінь, навичок учнів 2 класу з початкового курсу математики.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87478  
 

Дата реєстрації авторського права  05.04.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Кравцова Надія Михайлівна, Романова Валентина Михайлівна, 
Савчук Алла Степанівна  

 

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)   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Підручник укладено відповідно до Типової освітньої програми для 
закладів загальної середньої освіти  під керівництвом О. Я. Савченко. 
Підручник став початком серії підручників нового покоління, який 
став переможцем Всеукраїнського конкурсу рукописів підручників. Він 
містить системний, цікавий, доступний за змістом та формою 
теоретичний і практичний матеріал для формування, розвитку та 
удосконалення знань, умінь, навичок учнів 2 класу з початкового курсу 
української мови та літератури.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87479  
 

Дата реєстрації авторського права  05.04.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Євтушенко Анна Валентинівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музично-драматичний твір, твір, створений для сценічного показу  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Музично-драматичний твір "Мюзикл "Гидке каченя" за казкою Г. Х. 
Андерсона "The Ugly Duckling" ("Мюзикл "Гидке Каченя")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Мюзикл "Гидке каченя" є перекладом українською мовою у 
віршованій формі казки датського письменника Г. Х. Андерсена, 
містить сценарій для постанови на сцені з віршованим текстом, 
музичні номери для хореографічних постанов, пісні (музика і тексти) 
персонажів, музичні діалоги героїв казки.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87480  
 

Дата реєстрації авторського права  05.04.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Євтушенко Анна Валентинівна  
 

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 "П'єси для фортепіано"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Збірка "П'єси для фортепіано" містить два музичних твори для 
фортепіано "Мелодія дощу" - варіації для двох фортепіано для 
виконання І партії учнем молодших класів і ІІ партії - викладача чи 
учня випускного класу шкіл мистецтв. Другий твір "Цвітіння сакури"  
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- приклад п'ятиступеневого ладу, який, окрім виконання учнями 
середніх класів, може використовуватись як наочний матеріал на 
уроках.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87481  
 

Дата реєстрації авторського права  05.04.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Дугіна Ліана 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)  Навчальний посібник "Лікувальна фізична культура в травматології"  
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Дугіна Л. В. Лікувальна фізична культура в 
травматології: [навчальний посібник] / Л. В. Дугіна. - Х.: ФОП Бровін О. В., 
2015. - 192 с. 

 

Анотація   

У навчальному посібнику викладено сучасні погляди на застосування 
засобів лікувальної фізичної культури у травматології.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87482  
 

Дата реєстрації авторського права  05.04.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Пустовойт Борис Анатолійович, Полковник-Маркова Вікторія 
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 "Основи практичної діяльності у фізичній 
терапії та ерготерапії"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Основи практичної діяльності у фізичній терапії та 
ерготерапії: навчальний посібник. / Б А. Пустовойт, В. С. Полковник-
Маркова. Х.: ТОВ "Планета-Прінт", 2019. - 188 с. 

 

Анотація   

В даному виданні представлена загальна характеристика фізичної 
терапії (реабілітації) та ерготерапії. Надані засоби та механізми 
лікувальної дії фізичної терапії і основи ерготерапевтичного 
втручання.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87483  
 

Дата реєстрації авторського права  05.04.2019  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Будна Тетяна Богданівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  "Англійська мова" підручник для 2 класу закладів загальної середньої 
освіти (з аудіосупроводом)   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Підручник відповідає новому Державному стандарту та Типовій 
освітній програмі МОН України. Доповнюється аудіододатком. 
Підручник розрахований на учнів 1 класу закладів загальної середньої 
освіти.   
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87484  
 

Дата реєстрації авторського права  05.04.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Будна Наталя Олександрівна, Беденко Марко 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)  "Математика" підручник для 2 класу закладів загальної середньої 
освіти   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Зміст матеріалу відповідає Державному стандарту початкової освіти та 
типовій освітній програмі, розробленій під керівництвом О. Я. 
Савченко. Підручник розрахований на учнів 2 класу закладів загальної 
середньої освіти.   
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87485  
 

Дата реєстрації авторського права  05.04.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Варзацька Лариса Олександрівна, Трохименко Тамара 
Олександрівна, Чипурко Віра Петрівна  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  "Українська мова та читання" підручник для 2 класу закладів 
загальної середньої освіти (у 2-х частинах)   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Зміст матеріалу відповідає Державному стандарту початкової освіти та 
типовій освітній програмі, розробленій під керівництвом О. Я. 
Савченко. Головна мета пропонованого підручника - послідовна 
реалізація особистісно-орієнтованого навчання в умовах Нової 
української школи. Підручник розрахований на учнів 2 класу закладів 
загальної середньої освіти.   
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87486  
 

Дата реєстрації авторського права  05.04.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Кондратова Людмила 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)  "Мистецтво" підручник інтегрованого курсу для 2 класу закладів 
загальної середньої освіти   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Підручник інтегрованого курсу "Мистецтво" розроблено відповідно до 
Державного стандарту початкової освіти та типової освітньої програми 
(під керівництвом О. Я. Савченко).  Мета підручника - допомогти 
учням засвоїти програмовий матеріал, навчити  сприймати, любити і 
розуміти мистецтво, а також стимулювати творчий потенціал дітей. 
Підручник розрахований на учнів 2 класу закладів загальної середньої 
освіти.  
   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87487  
 

Дата реєстрації авторського права  05.04.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Будна Наталя Олександрівна, Гладюк Тетяна Володимирівна, 
Заброцька Світлана Григорівна, Шост Наталія Богданівна, Лисобей 
Людмила 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)  "Я досліджую світ" підручник для 2 класу закладів загальної середньої 
освіти (у 2-х частинах)   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Зміст матеріалу відповідає новому Державному стандарту початкової 
освіти та типовій освітній програмі з курсу "Я досліджую світ" (під 
керівництвом О. Я. Савченко). Підручник розрахований на учнів 2 
класу закладів загальної середньої освіти.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87488  
 

Дата реєстрації авторського права  05.04.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Яровий Андрій Анатолійович, Уштаніт Вадим Вікторович, Папа 
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 "Інформаційна технологія аналізу відтоку 
клієнтів телеком-компанії: модуль аналізу відтоку методом 
випадкового лісу"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Розроблено програмний модуль, написаний мовою програмування 
Python, що надає рекомендації щодо аналізу відтоку клієнтів телеком-
компанії методом випадкового лісу. Даний програмний модуль є 
частиною сервісу надання рекомендацій щодо відтоку клієнтів 
телеком-компанії. 
   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87489  
 

Дата реєстрації авторського права  05.04.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Яровий Андрій Анатолійович, Папа Андрій Андрійович, Уштаніт 
Вадим 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 "Інформаційна технологія аналізу відтоку 
клієнтів телеком-компанії: модуль аналізу відтоку методом беггінгу"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Розроблено комп'ютерну програму, реалізовану мовою програмування 
Python, що надає рекомендації щодо аналізу відтоку клієнтів телеком-
компанії методом беггінгу. Дана комп'ютерна програма є частиною 
сервісу надання рекомендацій щодо відтоку клієнтів телеком-компанії.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87490  
 

Дата реєстрації авторського права  05.04.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Гармаш Олена 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)  Наукова робота "Автореферат дисертації на здобуття наукового 
ступеня доктора філологічних наук "Англомовні морфологізовані 
метаконцепти в процесах концептуальної деривації (на матеріалі 
мовних інновацій кінця ХХ - початку ХХІ ст.)"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

В авторефераті в стислому вигляді зазначено лінгвокогнітивне 
дослідження ролі морфологізованих метаконцептів у процесах 
концептуальної деривації, за дії якої утворюються похідні, що 
вербалізуються у складі техноцентричних, біоцентричних, економічних 
та соціально-політичних афіксальних інновацій кінця ХХ - початку 
ХХІ століття.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87491  
 

Дата реєстрації авторського права  05.04.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Волкова Ірина Вікторівна, Мінкова Ольга Федорівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір наукового характеру "Методичні 
рекомендації до курсу "Методика викладання української мови у ВНЗ"  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Методичні рекомендації до курсу "Методика 
викладання української мови у ВНЗ"/ Уклад. канд. пед. наук І. В. Волкова, 
канд. філ. наук О. Ф. Мінкова - Мелітополь: ФОП Однорог Т. В.,               
2019. - 72 с. 

 

Анотація   

В методичних рекомендаціях подані семінарські заняття та самостійна 
робота, які мають допомогти студентам набути практичних умінь і 
навичок підвищення ефективності навчального процесу на заняттях з 
методики викладання української мови у ВНЗ.   
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87492  
 

Дата реєстрації авторського права  05.04.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Гурова Антоніна Іванівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   
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Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір наукового характеру "Основи дієтології. 
Методичні рекомендації до практичних занять"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Дисципліна "Основи дієтології" дає знання майбутнім фахівцям про 
раціональне, науково обґрунтоване харчування здорової і хворої 
людини, вміння складати раціони харчування при тій чи іншій 
нозології, тим більше, що лікувальне харчування є повноправним 
методом фізичної реабілітації при різних захворюваннях.   
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87493  
 

Дата реєстрації авторського права  05.04.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Островський Володимир Михайлович, Федун Галина 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)  "Мистецтво" підручник інтегрованого курсу для 2 класу закладів 
загальної середньої освіти   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Підручник за своїм змістом відповідає державному стандарту 
початкової освіти та типовим освітнім програмам. У підручнику 
розроблено зміст уроків інтегрованого курсу для учнів 2 класу 
відповідно до чинної програми Міністерства освіти і науки України для 
навчальних закладів. Підручник розрахований на учнів 2 класу 
закладів загальної середньої освіти.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87494  
 

Дата реєстрації авторського права  05.04.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Смаль Ярослав 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)  Музичний твір з текстом "Весна"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87495  
 

Дата реєстрації авторського права  05.04.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Кузнєцов 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 "Тойота"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87496  
 

Дата реєстрації авторського права  05.04.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Кузнєцов 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 "Серые дни"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87497  
 

Дата реєстрації авторського права  05.04.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Кузнєцов 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 "Последний шанс"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87498  
 

Дата реєстрації авторського права  05.04.2019  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Кузнєцов 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 "Пацаны-малолетки"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87499  
 

Дата реєстрації авторського права  05.04.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Кузнєцов 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 "Как две капли"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87500  
 

Дата реєстрації авторського права  05.04.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Кузнєцов 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 "Девяностые годы (Кто богаче - тот и прав)"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87501  
 

Дата реєстрації авторського права  05.04.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Кузнєцов Олексій Михайлович  
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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 "Скорее приезжай"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87502  
 

Дата реєстрації авторського права  05.04.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Кузнєцов 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 "План"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87503  
 

Дата реєстрації авторського права  05.04.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Кузнєцов 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 "Груз 300"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87504  
 

Дата реєстрації авторського права  05.04.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Кузнєцов Олексій Михайлович  
 

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 "Пятачки"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87505  
 

Дата реєстрації авторського права  05.04.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Кузнєцов 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 "Оцым-поцым двадцать восемь"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87506  
 

Дата реєстрації авторського права  05.04.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Кузнєцов 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 "Наше лето"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87507  
 

Дата реєстрації авторського права  05.04.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Кузнєцов Олексій Михайлович  
 

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 "Бриз"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87508  
 

Дата реєстрації авторського права  05.04.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Кузнєцов 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 "Турчанки"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87509  
 

Дата реєстрації авторського права  05.04.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Кузнєцов 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 "Светомузыка огня"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87510  
 

Дата реєстрації авторського права  05.04.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Кузнєцов 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 "Розовый цветок"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87511  
 

Дата реєстрації авторського права  05.04.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Кузнєцов 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 "Витя"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87512  
 

Дата реєстрації авторського права  05.04.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Кузнєцов 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 "Половинки"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87513  
 

Дата реєстрації авторського права  05.04.2019  
 

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 (поезія), складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка віршів "Взгляд из вечности"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87514  
 

Дата реєстрації авторського права  05.04.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Свиридюк Роман Володимирович, Шепітько Костянтин 
Володимирович, Шепітько Володимир Іванович, Данилів Оксана 
Дмитрівна  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Опис до патенту "Спосіб ідентифікації нервових 
волокон сідничного нерва на епоксидних шліфах"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Твір належить до галузі медицини, а саме до морфологічних 
досліджень, та може застосовуватись для виявлення та оцінки 
кількості, розмірів, локації та ступеня враження нервових волокон 
сідничного нерва при запальних процесах.   
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87515  
 

Дата реєстрації авторського права  05.04.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Кужелєв Михайло Олександрович , Нечипоренко Аліна 
Володимирівна  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Монографія "Фінансові інструменти стимулювання регіонального 
розвитку: практика використання в Україні"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Кужелєв М. О., Нечипоренко А. В. Фінансові 
інструменти стимулювання регіонального розвитку: практика 
використання в Україні : монографія / М. О. Кужелєв, А. В. 
Нечипоренко. – К. : "Центр учбової літератури", 2019. - 224 с. 

 

Анотація   

У монографії досліджено фінансові інструменти стимулювання 
регіонального розвитку в Україні.   
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87516  
 

Дата реєстрації авторського права  05.04.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Нечипоренко Аліна 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)  Стаття "Роль фінансових інструментів держави в забезпеченні 
розвитку місцевого самоврядування"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Нечипоренко А. В. Роль фінансових інструментів 
держави в забезпеченні розвитку місцевого самоврядування // 
Науковий вісник Херсонського державного університету. - 2016. - 
Випуск 17, частина 3. - С. 109-112. 

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87517  
 

Дата реєстрації авторського права  08.04.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Кулаксиз Ольга Семенівна, Арнаут Федора Іванівна, Бучацька Тетяна 
Григорівна, Дімова Віра 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)  "Гагаузька мова" підручник для 2 класу закладів загальної середньої 
освіти   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87518  
 

Дата реєстрації авторського права  08.04.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Терзі Вероніка Мечеславівна  
 

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)  "Болгарська мова" підручник для 2 класу закладів загальної середньої 
освіти   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87519  
 

Дата реєстрації авторського права  08.04.2019  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Кіор Тетяна Миколаївна, Никишова Віра Володимирівна, Пирог 
Олександра 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)  "Новогрецька мова" підручник для 2 класу закладів загальної 
середньої освіти   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87520  
 

Дата реєстрації авторського права  08.04.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Саттарова Міляра Сейтвеліївна, Саттарова Саніє Сетвеліївна  
 

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)  "Кримськотатарська мова та читання" підручник для 2 класу з 
навчанням кримськотатарською мовою закладів загальної середньої 
освіти (у 2-частинах)   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87521  
 

Дата реєстрації авторського права  08.04.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Бакуліна Наталія Валеріївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  "Іврит" підручник для 2 класу закладів загальної середньої освіти   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87522  
 

Дата реєстрації авторського права  08.04.2019  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Криган Серафима Герасимівна, Сергійчук Юліана Павлівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  "Українська мова" підручник для 2 класу з навчанням угорською 
мовою закладів загальної середньої освіти (у 2-х частинах, з 
аудіосупроводом)   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87523  
 

Дата реєстрації авторського права  08.04.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Давидюк Людмила Володимирівна, Дядечко Людмила Петрівна, 
Халабаджах Інна 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 "Російська мова та література (інтегрований курс, рівень 
стандарту)" підручник для 11 класу з навчанням російською мовою 
закладів загальної середньої освіти   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Загальний дискурс підручника скеровано на формування цілісного 
сприйняття світу культури, що знаходить своє відображення на царині 
російської мови та літератури. У ньому органічно взаємодіють мовна, 
мовленнєва, літературна та діяльнісна змістові лінії. Змістовий і 
методичний матеріал підручника, представлений з урахуванням 
широкого культурологічного контексту, сприяє розвитку логічного та 
образного мислення, усного й писемного мовлення.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87524  
 

Дата реєстрації авторського права  08.04.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Мерзляк Аркадій Григорович, Номіровський Дмитро Анатолійович, 
Полонський Віталій Борисович, Якір Михайло Семенович  

 

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)  "Алгебра і початки аналізу (профільний рівень)" підручник для 11 
класу закладів загальної середньої освіти   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Зміст підручника повністю відповідає навчальній програмі з алгебри і 
початків аналізу (профільний рівень) для учнів 11 класу закладів 
загальної середньої освіти, затвердженій Міністерством освіти і науки 
України.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87525  
 

Дата реєстрації авторського права  08.04.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Мерзляк Аркадій Григорович, Номіровський Дмитро Анатолійович, 
Полонський Віталій Борисович, Якір Михайло Семенович  

 

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 повністю відповідає навчальній програмі з 
математики (алгебра і початки аналізу та геометрія, рівень стандарту) 
для учнів 11 класу закладів загальної середньої освіти, затвердженій 
Міністерством освіти і науки України.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87526  
 

Дата реєстрації авторського права  08.04.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Мерзляк Аркадій Григорович, Номіровський Дмитро Анатолійович, 
Полонський Віталій Борисович, Якір Михайло Семенович  

 

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 (початок вивчення на поглибленому рівні з 8 класу, 
профільний рівень)" підручник для 11 класу закладів загальної 
середньої освіти   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Зміст підручника повністю відповідає навчальній програмі з геометрії 
для учнів 11 класу (початок вивчення на поглибленому рівні з 8 класу,  
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профільний рівень) закладів  загальної середньої освіти, затвердженій 
Міністерством освіти і науки України.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87527  
 

Дата реєстрації авторського права  08.04.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Мерзляк Аркадій Григорович, Номіровський Дмитро Анатолійович, 
Полонський Віталій Борисович, Якір Михайло Семенович  

 

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 повністю відповідає навчальній програмі з геометрії 
(профільний рівень) для учнів 11 класу закладів загальної середньої 
освіти, затвердженій Міністерством освіти і науки України.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87528  
 

Дата реєстрації авторського права  08.04.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Мерзляк Аркадій Григорович, Номіровський Дмитро Анатолійович, 
Полонський Віталій Борисович, Якір Михайло Семенович  

 

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 (початок вивчення на поглибленому рівні з 
8 класу, профільний рівень)" підручник для 11 класу закладів 
загальної середньої освіти   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Зміст підручника повністю відповідає навчальній програмі з алгебри і 
початків аналізу для учнів 11 класу (початок вивчення на 
поглибленому рівні з  8 класу, профільний рівень) закладів загальної 
середньої освіти, затвердженій Міністерством освіти і науки України.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87529  
 

Дата реєстрації авторського права  08.04.2019  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Гапотій Віктор Дмитрович, Слишик Оксана Андріївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Підручник "Основи права"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Гапотій В. Д., Слишик О. Основи права: підручник / 
В. Д. Гапотій, О. А. Слишик. - 2-ге вид. із змінами та доп. - Мелітополь: 
ФОП Однорог Т. В., 2019. - 890 с. 

 

Анотація   

У підручнику в наочній формі викладено основні теми навчального 
курсу "Право" для вищих навчальних закладів неюридичного 
профілю.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87530  
 

Дата реєстрації авторського права  08.04.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Ткач Олена Єгорівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір "Методика "Гимнастика Линий"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Методика спрямована на відновлення опорно-рухового апарату, 
загальне омолодження та оздоровлення організму. Система вправ 
швидким шляхом лікування більшості проблем, пов'язаних із опорно-
руховим апаратом, зокрема тих, які потребують хірургічних втручань. 
Методика складається із комплексу вправ правильної дії м'язів, 
зв'язок суглобів та набору зворотних вправ у поєднанні з диханням, що 
забезпечує розвантаження працюючих м'язів та веде до розблокування 
суглобів.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87531  
 

Дата реєстрації авторського права  08.04.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Кукоба Вячеслав Іванович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір без тексту, музичний твір з текстом, літературний 
письмовий твір (поезія), складений твір  

 



Авторське право і суміжні права. Бюлетень № 53, 2019 

 

93 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка пісень "Кохання"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Ліричні пісні, джазові композиції, патріотичні пісні.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87532  
 

Дата реєстрації авторського права  08.04.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Муждабаєв Амєт Мємєтович, Осадчий Вячеслав Володимирович, 
Осадча Катерина Петрівна  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Виявлення та аналіз дефектів поверхонь"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Комп'ютерна програма може бути застосована Укравтодором або 
іншими подібними підприємствами для визначення рівня якості 
дороги або аналізу рівня її  пошкодження на підставі відео з 
відеореєстраторів звичайних користувачів авто.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87533  
 

Дата реєстрації авторського права  08.04.2019  
 

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-інформаційна система "Старший 
по будинку та ОСББ"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87534  
 

Дата реєстрації авторського права  08.04.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Толстопятова Інна Василівна  
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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 "Веб-платформа "Центр допомоги громадянам 
України проживаючим на тимчасово непідконтрольній території, 
переселенцям"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87535  
 

Дата реєстрації авторського права  08.04.2019  
 

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, веб-
платформа "Центр допомоги учасникам ООС (АТО)"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87536  
 

Дата реєстрації авторського права  08.04.2019  
 

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-інформаційна система 
"Електронний протокол, керування дорученнями та проектами"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87537  
 

Дата реєстрації авторського права  08.04.2019  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Сердюк Ігор Олександрович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Стаття "Дитяча праця у Гетьманщині: ризики і небезпеки 
наймитування"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Ігор Сердюк. Дитяча праця у Гетьманщині: ризики і 
небезпеки наймитування // Eµivaкo. - 2018. - № 3 (23). - С. 23-29. 

 

Анотація   

Вивчаються особливості дитячої праці у Гетьманщині. Увага 
зосереджена на взаємодії між неповнолітніми наймитами та 
господарями. Простежено, що важливим складником цієї взаємодії 
було фізичне насильство. Зафіксовані девіації мають відчутне гендерне 
забарвлення. Спільною та поширеною проблемою були відмови віддати 
платню. Господарі ж потерпали від вчинків, як то підпал, шкода 
майну, недогляди худоби тощо.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87538  
 

Дата реєстрації авторського права  08.04.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Боровіков Олександр Михайлович, Охріменко Андрій Олександрович, 
Бойко Сергій Тимофійович, Ковтун Світлана Юріївна  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "САЙФЕР ПРО" 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Шифр-VPN" ("КП "Шифр-VPN")  
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма ґрунтується на базі протоколу OpenVPN з підтримкою 
SSL/TLS для забезпечення конфіденційності при передачі даних в 
комп'ютерних мережах.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87539  
 

Дата реєстрації авторського права  08.04.2019  
 

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  
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Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Осенний ноктюрн"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87540  
 

Дата реєстрації авторського права  08.04.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Кудацький Леонід Наумович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Державне підприємство "Національна енергетична компанія 
"Укренерго" 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Поопорна схема електричних мереж ДП 
"НЕК "Укренерго" з географічною прив'язкою"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма призначена для створення та супроводження поопорних схем 
повітряних ліній електропередачі.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87541  
 

Дата реєстрації авторського права  08.04.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Сторонянська Ірина Зеновіївна, Беновська Лілія Ярославівна, Дуб 
Андрій Романович, Біль Мар'яна Михайлівна, Гулич Ольга Іванівна, 
Жук Петро Володимирович, Іщук Світлана Олексієвна, Созанський 
Любомир Йосипович, Калат Ярослава Ярославівна, Ключник Лілія 
Василівна, Колодійчук Ірина Анатолієвна, Левицька Ольга 
Олександрівна, Лещук Ірина Володимирівна, Мельник Мар'яна 
Іванівна, Патицька Христина Олегівна, Полюга В'ячеслав 
Олексійович, Притула Христина Мирославівна, Синюра-Ростун Надія 
Романівна, Теслюк Роман Тадейович, Шульц Світлана Леонідівна, 
Яремчук Роман 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 "Наукова доповідь 
"Децентралізація в Україні та її вплив на соціально-економічний 
розвиток територій: методичні підходи та результати оцінювання"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Представлено методичні підходи до оцінювання впливу процесів 
адміністративно-фінансової децентралізації на соціально-економічний 
розвиток територій - регіонів, районів, міст та об'єднаних 
територіальних громад Карпатського регіону. Акцентовано увагу на 
процеси економічного та інвестиційного розвитку громад, ефективності 
надання освітніх послуг в громадах, механізмах стимулювання 
зайнятості населення та активізації економічної активності на рівні 
адміністративно-територіальних одиниць базового рівня.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87542  
 

Дата реєстрації авторського права  08.04.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Тесленко 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 "Inspiration" ("Inspy")  
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Твір про підтримку людей, які бажають тобі всього найкращого, про 
шанс, який тобі дається, про важливість віри в себе.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87543  
 

Дата реєстрації авторського права  08.04.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Ушкалова Дарина Олександрівна, Броварець Віктор 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)  Музичний твір з текстом "Не твоя"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87544  
 

Дата реєстрації авторського права  08.04.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Биховченко Валентина 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)  Стаття "Функції центральних банків на сучасному етапі розвитку"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У статті визначено основні функції центральних банків та розглянуто 
їх еволюцію у процесі формування грошової системи. Досліджено 
основні типи монетарної політики, при цьому визначено її основні 
інструменти. З'ясовано завдання грошово-кредитної політики та 
методи впливу центральних банків на діяльність банків.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87545  
 

Дата реєстрації авторського права  08.04.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Гордей Оксана Дмитрівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Стаття "Удосконалення податкової політики в Україні: соціальний 
аспект"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У статті визначено соціальний аспект податкової політики, що 
проводиться в Україні протягом еволюції розвитку державності та 
ринкових засад функціонування економіки. Акцентовано увагу на 
соціальних диспропорціях у країні та необхідності їх нівелювання, 
використовуючи важелі та інструменти податкової політики.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87546  
 

Дата реєстрації авторського права  08.04.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Гордей Оксана Дмитрівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Стаття "Пріоритети реалізації соціально-економічної політики 
держави: світоглядний підхід"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Гордей О. Д. Пріоритети реалізації соціально-
економічної політики держави: світоглядний підхід // Інноваційна 
економіка. - 2014. - № 4 (53). - С. 41-46. 

 

Анотація   

У статті визначено основні пріоритетні напрями реалізації соціально-
економічної політики держави, враховуючи її світоглядний зміст.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87547  
 

Дата реєстрації авторського права  08.04.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Паршина Олена Анатоліївна, Чумак Тетяна Валентинівна, Ярмоленко 
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)  Стаття "Статистичний аналіз процесів трудової міграції в Україні"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У статті проведено аналіз основних наслідків трудової міграції.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87548  
 

Дата реєстрації авторського права  08.04.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Паршина Олена Анатоліївна, Чумак Тетяна Валентинівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Стаття "Аналіз тенденцій розвитку туристичного сектору України"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Туристичний бізнес з однією з найбільш прибуткових галузей світової 
економіки.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87549  
 

Дата реєстрації авторського права  08.04.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Лис Олена Володимирівна  
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Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Музичний твір з текстом "Ніжність світанкова" твір для голосу у 
супроводі фортепіано"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87550  
 

Дата реєстрації авторського права  08.04.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Батраченко Нінель Володимирівна, Заряжко Інна Вадимівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Підручник "Кравець. Технологія виготовлення одягу"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Підручник містить навчальний матеріал відповідно до Державного 
стандарту ПТО за професією "Кравець".  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87551  
 

Дата реєстрації авторського права  08.04.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Лис Олена Володимирівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір без тексту  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Музичний твір "Дума про Аскольда" для дитячого хору у супроводі 
фортепіано"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Ноти на 8 аркушах.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87552  
 

Дата реєстрації авторського права  08.04.2019  
 



Авторське право і суміжні права. Бюлетень № 53, 2019 

 

101 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Лис Олена Володимирівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір без тексту  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Музичний твір "Несподіваний квартет" для дитячого голосу у 
супроводі фортепіано"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Ноти на 4 аркушах.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87553  
 

Дата реєстрації авторського права  08.04.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Лис Олена Володимирівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір без тексту  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Музичний твір "Весняні голоси" для дитячого хору у супроводі 
фортепіано"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Ноти на 6 аркушах.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87554  
 

Дата реєстрації авторського права  08.04.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Лис Олена Володимирівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір без тексту  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Музичний твір "Синім небом" для дитячого хору у супроводі 
фортепіано"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Ноти на 7 аркушах.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87555  
 

Дата реєстрації авторського права  08.04.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Пшенична Мирослава Василівна (Перевальська)  
 

Повне ім'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 "Перед дзеркалом" картина на 
полотні, олійні фарби"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Портрет доньки перед дзеркалом.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87556  
 

Дата реєстрації авторського права  08.04.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Пшенична Мирослава Василівна (Перевальська)  
 

Повне ім'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 "Портрет дівчини" картина на 
полотні, олійні фарби"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Психологічний портрет молодої дівчини, виконаний в стилі 
постмодерну, належить до фігуративу.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87557  
 

Дата реєстрації авторського права  08.04.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Пшенична Мирослава Василівна (Перевальська)  
 

Повне ім'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 "Розмова з другом" картина на 
полотні, олійні фарби"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Портрет дівчини з собакою.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87558  
 

Дата реєстрації авторського права  08.04.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Пшенична Мирослава Василівна (Перевальська)  
 

Повне ім'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 "Замріяна" картина на полотні, олійні 
фарби"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Психологічний портрет. Роздуми, мрії, очікування.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87559  
 

Дата реєстрації авторського права  08.04.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Пшенична Мирослава Василівна (Перевальська)  
 

Повне ім'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 "Спорідненість" картина на полотні, 
олійні фарби"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Зображення людини і тварини як прояв довіри і спорідненості душ.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87560  
 

Дата реєстрації авторського права  08.04.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Міняйлук Сергій Миколайович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Збірник творів образотворчого мистецтва "Малюнок камуфляжний 
"Mawka" ("Малюнок камуфляжний "Mawka")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Збірник творів "Малюнок камуфляжний "Mawka" створено як 
малюнок камуфляжний, який використовується для нанесення на 
тканини (в тому числі - на одяг) та на інші різноманітні поверхні, які 
потребують маскування.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87561  
 

Дата реєстрації авторського права  08.04.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Грішаєв Артур Сергійович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

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

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Опис з ілюстраціями "Алгоритм функціонування Інтернет-ресурсу 
"CRM-система "TRENDCRM"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

В описі висвітлено алгоритм функціонування Інтернет-ресурсу "CRM-
система "TRENDCRM", який призначений для автоматизації бізнес-
процесів та побудови ефективної системи взаємодії з клієнтами.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87562  
 

Дата реєстрації авторського права  08.04.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Азарова Анжеліка Олексіївна, Азарова Лариса Євстахіївна, Ткачук 
Людмила Миколаївна, Хісматулліна Валентина Фанілівна, Вальчук 
Віталій Олегович, Блонський Владислав 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 "СППР щодо підвищення рівня інформаційної 
безпеки в процесах документообігу"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

В даній роботі розроблено комп'ютерну програму, яка шляхом 
розроблення відповідної СППР уможливлює рекомендаційний апарат 
для керівника або відповідальної особи підприємства з метою вибору  
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оптимального набору методів та засобів з метою покращення політики 
інформаційної безпеки в процесах документообігу.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87563  
 

Дата реєстрації авторського права  08.04.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Калінічева Вікторія Василівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Стаття "Модифікації остеоасоційованого мікроелементу цинку в 
кістковій тканині мешканців екологоконтрастних територій 
Дніпропетровської області"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Калінічева В. В. Модифікації остеоасоційованого 
мікроелементу цинку в кістковій тканині мешканців 
екологоконтрастних територій Дніпропетровської області // Актуальні 
проблеми транспортної медицини: навколишнє середовище; 
професійне здоров'я; патологія. - 2018. - № 1 (51). - С. 136-140. 

 
Анотація   

Вплив конкурентних взаємовідносин антропогенного забруднення 
навколишнього середовища та есенційного мікроелементу на кісткову 
тканину людини актуалізується.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87564  
 

Дата реєстрації авторського права  08.04.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Білецька Елеонора Миколаївна, Онул Наталія Михайлівна, Головкова 
Тетяна Аркадіївна, Горбунцов Вячеслав Вячеславович  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Стаття "Current tendencies in the nutrition of women and pregnant 
women of industrial region of Ukraine and their influence on microelements 
supply"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Eleonora M. Biletska, Nataliia M. Onul, Tetiana A. 
Holovkova, Viacheslav V. Gorbuntsov. Current tendencies in the nutrition 
of women and pregnant women of industrial region of Ukraine and their 
influence on microelements supply // Wiadomosci Lekarskie. - 2018. - № 4 
(т. 71). - P. 843-848. 

 

Анотація   

Зміни формули харчування людини XXI століття на фоні глобалізації 
техногенного забруднення довкілля обумовлюють погіршення якості 
життя і здоров'я населення, особливо його чутливих верств - жінок 
репродуктивного віку та вагітних. 
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87565  
 

Дата реєстрації авторського права  08.04.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Бурунов Дмитро Сергійович, Данилов Всеволод Володимирович, 
Лопунова Ніна Миколаївна, Нерубаський Вадим Володимирович  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Приватне акціонерне товариство "Елемент" 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Програмний продукт   "Программное  обеспечение комплекта 
принадлежностей для технического обслуживания регуляторов типа 
РДЦ-450 турбовальных и турбовинтовых авиационных двигателей с 
уровнями доступа РАЗРАБОТЧИК, ИЗГОТОВИТЕЛЬ, 
ЭКСПЛУАТАНТ" ("ПЗ КПТО-450")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

ПЗ КПТО-450 - сукупність комп'ютерних програм трьох рівнів 
доступу: "Експлуатант" , "Виробник", "Розробник" для технічного 
обслуговування ряду регуляторів типу РДЦ-450. ПЗ КПТО-450 
забезпечує: калібрування вимірювальних каналів, роботу з: 
реєстраторами відмов та параметрів РДЦ, версіями ПЗ, 
експлуатаційними регулюваннями двигуна, експрес реєстрацію та 
перегляд параметрів, які видає РДЦ, редагування змісту екранів.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87566  
 

Дата реєстрації авторського права  08.04.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Антонова 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)  Стаття "Monitoring of Changes in the Premorbid Indicators of Children's 
Health under the Influence of Low Lead Concentrations"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Antonova O. V. Monitoring of Changes in the Premorbid Indicators of 
Children's Health under the Influence of Low Lead Concentrations // 
Український журнал медицини, біології та спорту. - 2018. - № 4 (13). - С. 
137-139. 

 

Анотація   

Серед великого розмаїття факторів, які впливають на людей, провідне 
місце належить хімічним речовинам, і серед них найбільш глобальним 
та потенційно небезпечним токсикантом є свинець (Pb).  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87567  
 

Дата реєстрації авторського права  08.04.2019  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Гурдуз Андрій Іванович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчально-методичний посібник для студентів вищих навчальних 
закладів "Компаративістика і літературний процес"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Гурдуз А. Компаративістика і літературний процес: 
Навчально-методичний посібник для студентів вищих навчальних 
закладів. - Миколаїв: МНУ імені В. О. Сухомлинського, 2017. - 245 с. 

 

Анотація   

Посібник покликаний допомогти глибоко і якісно засвоїти теоретичний 
навчальний матеріал з літературної компаративістики та 
відповідальну практичну складову.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87568  
 

Дата реєстрації авторського права  08.04.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Самонова Олена Ігорівна, Горобець Юлія Олексіївна (псевдонім)  
 

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)  Рукопис підручника "Російська мова" підручник для 2 класу закладів 
загальної середньої освіти   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87569  
 

Дата реєстрації авторського права  08.04.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Гільберг Тетяна Георгіївна, Тарнавська Світлана Степанівна, Павич 
Ніна Миколаївна  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру, ілюстрація  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Рукопис підручника "Я досліджую світ" підручник для 2 класу 
закладів середньої освіти (у 2-х частинах)   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Підручник інтегрованого курсу забезпечує максимальне засвоєння 
учнями навчального матеріалу з окреслених Держстандартом 
початкової освіти та Типовими освітніми програмами для першого 
циклу навчання (1-2 класи) освітніх галузей.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87570  
 

Дата реєстрації авторського права  08.04.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Лишенко Григорій Павлович  
 

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)  "Математика" підручник для 2 класу закладів загальної середньої 
освіти   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Книга відповідає Типовій освітній програмі колективу авторів під 
керівництвом Р. Б. Шияна та Типовій освітній програмі колективу 
авторів під керівництвом О. Я. Савченко. Матеріал покликаний у 
доступній пізнавально-ігровій формі  ознайомити учнів з 
програмовими поняттями, вивчити арифметичні дії множення та 
ділення чисел, продовжити формування вмінь порівнювати, 
узагальнювати, спонукати до дослідження математичних 
закономірностей і явищ, будувати грамотні математичні 
висловлювання, орієнтуватись у видах задач тощо.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87571  
 

Дата реєстрації авторського права  08.04.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Лашевська Ганна Анатоліївна, Лашевська Аліна Альбертівна  
 

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)  Рукопис підручника "Хімія (рівень стандарту)" підручник для 11 
класу закладів загальної середньої освіти   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Підручник написано відповідно до "Навчальної програми для закладів 
загальної середньої освіти програми "ХІМІЯ. 10-11 класи. Рівень 
стандарту", затвердженої Міністерством освіти і науки України (наказ 
№ 1407 від 23.10.2017 р.)   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87572  
 

Дата реєстрації авторського права  08.04.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Гнатюк Микола Ростиславович  
 

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)  Рукопис підручника "Захист Вітчизни (рівень стандарту)" підручник 
для 11 класу закладів загальної середньої освіти   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Матеріал підручника спрямовано на розвиток і соціалізацію 
особистості учнів, формування в них національної самосвідомості, 
загальної культури, світоглядних орієнтирів, екологічного стилю 
мислення і поведінки, творчих здібностей тощо.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87573  
 

Дата реєстрації авторського права  08.04.2019  
 

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 навчального характеру, ілюстрація  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Рукопис підручника "Французька мова (11-й рік навчання, рівень 
стандарту)" підручник для 11 класу закладів загальної середньої освіти  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Підручник створено відповідно до чинної навчальної програми з 
іноземних мов для загальноосвітніх навчальних закладів з 
урахуванням внесених до неї змін. Підручник спрямовано на 
практичне взаємопов'язане оволодіння всіма видами мовленнєвої 
діяльності.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87574  
 

Дата реєстрації авторського права  08.04.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Ладиченко Тетяна В'ячеславівна, Заблоцький Юрій Іванович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

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)  Рукопис підручника "Всесвітня історія (профільний рівень)" 
підручник для 11 класу закладів загальної середньої освіти   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У підручнику широко висвітлюються події новітньої світової історії - 
від часу закінчення Другої світової війни до 2019 р., подані через 
призму конкретних фактів, свідчень безпосередніх учасників 
описуваних подій, інтерактивних завдань та відеоматеріалів. Зміст 
підручника відповідає вимогам нової навчальної програми із 
всесвітньої історії профільного рівня.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87575  
 

Дата реєстрації авторського права  08.04.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Безуглий Віталій Вікторович, Лисичарова Галина Олександрівна  
 

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)  Рукопис підручника для закладів загальної середньої освіти 
"Географія (рівень стандарту)" підручник для 11 класу закладів 
загальної середньої освіти   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Підсумковий курс географії завершує формування в учнів уявлень про 
географічну картину світу, які спираються на розуміння географічних 
взаємозв'язків суспільства й природи, світового й вітчизняного 
господарства, розкриття аспектів природних процесів і явищ.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87576  
 

Дата реєстрації авторського права  08.04.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Пестушко Валерій Юрійович, Уварова Ганна Шевкетівна, Довгань 
Андрій Іванович  

 

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)  Рукопис підручника "Географія (рівень стандарту)" підручник для 11 
класу закладів загальної середньої освіти   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Представлене видання не лише містить увесь програмовий навчальний 
матеріал, а ще й творчо, сучасно та цікаво його репрезентує.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87577  
 

Дата реєстрації авторського права  08.04.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Остапченко Людмила Іванівна, Балан Павло Георгійович, Компанець 
Тарас Анатолійович, Рушковський Станіслав Ричардович  

 

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)  Рукопис підручника "Біологія і екологія (рівень стандарту)" 
підручник для 11 класу закладів загальної середньої освіти   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Підручник формує в учнів природничо-наукову компетентність за 
допомогою засвоєння системи інтегрованих знань про закономірністі 
функціонування живих систем, їхній розвиток і взаємодію, здатність 
адаптуватись, тобто пристосовуватись до різноманітних умов 
середовища мешкання.   
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87578  
 

Дата реєстрації авторського права  08.04.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Сорочинська Наталія Миколаївна (псевдонім), 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)  "Історія України (рівень стандарту)" підручник для 11 класу закладів 
загальної середньої освіти   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Для вчителів історії, учнів 10-х класів закладів загальної середньої 
освіти.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87579  
 

Дата реєстрації авторського права  08.04.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Сорочинська Наталія Миколаївна (псевдонім), Мартинюк Олександр 
Олександрович  

 

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)  "Всесвітня історія. Історія України (інтегрований курс)" підручник 
для 6 класу закладів загальної середньої освіти   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Для вчителів історії, учнів 6-х класів закладів загальної середньої 
освіти.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87580  
 

Дата реєстрації авторського права  08.04.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Андерсон Оксана Анатоліївна, Вихренко Марина Анатоліївна, 
Чернінський Андрій Олександрович, Міюс Сергій 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   

Підручник створено відповідно до Державного стандарту середньої 
загальної освіти, базової програми та авторської концепції.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87581  
 

Дата реєстрації авторського права  08.04.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Кобернік Сергій Георгійович, Коваленко Роман 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)  "Географія (рівень стандарту)" підручник для 11 класу закладів 
загальної середньої освіти   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Матеріали підручника оптимально структуровано.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87582  
 

Дата реєстрації авторського права  08.04.2019  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Соболь Валерій 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)  "Біологія і екологія (рівень стандарту)" підручник для 11 класу 
закладів загальної середньої освіти   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Підручник укладено згідно з навчальною програмою з біології для 
закладів загальної середньої освіти.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87583  
 

Дата реєстрації авторського права  08.04.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Лємешева Наталія Андріївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  "Мистецтво" підручник інтегрованого курсу для 2 класу закладів 
загальної середньої освіти   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Структура підручника відображає пізнання мистецтва та себе через 
мистецтво, створення умов для художньо-творчого самовираження і 
може варіативно реалізовуватися у межах часу, визначеного типовим 
навчальним планом, залежно від вибраної моделі мистецької освіти 
(інтегрованої чи монопредметної).  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87584  
 

Дата реєстрації авторського права  08.04.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Лобова Ольга 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)  "Мистецтво" підручник інтегрованого курсу для 2 класу закладів 
загальної середньої освіти   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Підручник створено відповідно до Державного стандарту загальної 
середньої освіти, профільної програми та авторської концепції.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87585  
 

Дата реєстрації авторського права  08.04.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Пілігач Олена Георгіївна, Магас Ганна Іванівна, Скріпа Олена 
Костянтинівна  

 

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)  "Румунська мова та читання" підручник для 2 класу з навчанням 
румунською мовою закладів загальної середньої освіти (у 2-х частинах)  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Підручник для навчання грамоти.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87586  
 

Дата реєстрації авторського права  08.04.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Петрук Оксана Миколаївна  
 

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" підручник для 2 класу з навчанням румунською 
мовою закладів загальної середньої освіти (у 2-х частинах, з 
аудіосупроводом)   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Зміст підручника забезпечує розв'язання низки завдань, визначених у 
Державному стандарті та програмі: виховання в учнів інтересу та 
позитивної мотивації до опанування предмета, формування 
аудіативних умінь, лексичного запасу, вмінь комунікативного 
мовлення (діалогічного й монологічного), читання і писання 
українською мовою.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87587  
 

Дата реєстрації авторського права  08.04.2019  
 



Авторське право і суміжні права. Бюлетень № 53, 2019 

 

115 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Лебедь Регіна Клеменсівна, Слободяна Ірина Адольфівна  
 

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)  "Польська мова та читання" підручник для 2 класу з навчанням 
польською мовою закладів загальної середньої освіти (у 2-х частинах)   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Підручник для навчання грамоти.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87588  
 

Дата реєстрації авторського права  08.04.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Лотор-Пердук Олена Карлівна, Пердук Янош Бейлович, Сергійчук 
Юліанна Павлівна  

 

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)  "Угорська мова та читання" підручник для 2 класу з навчанням 
угорською мовою закладів загальної середньої освіти (у 2-х частинах)   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Підручник для навчання грамоти.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87589  
 

Дата реєстрації авторського права  09.04.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Хіміч Олександр Миколайович, Баранов Ігор Анатолійович, 
Герасимова Тетяна Олексіївна, Нестеренко Алла Никифорівна, 
Ніколаєвська Олена Анатоліївна, Полянко Віктор Володимирович, 
Попов Олександр Володимирович, Рудич Ольга Василівна, Сидорук 
Володимир Антонович, Чистяков Олексій Валерійович, Чистякова 
Тамара Василівна  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Хіміч Олександр Миколайович, Баранов Ігор Анатолійович, 
Герасимова Тетяна Олексіївна, Нестеренко Алла Никифорівна, 
Ніколаєвська Олена Анатолієвна, Полянко Віктор Володимирович, 
Попов Олександр Володимирович, Рудич Ольга Василівна, Сидорук 
Володимир Антонович, Чистяков Олексій Валерійович, Чистякова 
Тамара Василівна, 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 "Бібліотека інтелектуальних програм для 
дослідження та розв'язування задач обчислювальної математики з 
наближеними даними на багатоядерних комп'ютерах з процесорами 
Intel Xheon Phi другого покоління"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87590  
 

Дата реєстрації авторського права  09.04.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Хіміч Олександр Миколайович, Нестеренко Алла Никифорівна, 
Герасимова Тетяна Олексіївна, Баранов Ігор Анатолійович  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Хіміч Олександр Миколайович, Нестеренко Алла Никифорівна, 
Герасимова Тетяна Олексіївна, Баранов Ігор Анатолійович, 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 "Паралельна програма nutModified для 
дослідження та розв'язування систем нелінійних рівнянь на 
багатоядерних комп'ютерах з процесорами Intel Xheon Phi другого 
покоління"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма призначена для дослідження та розв'язування систем 
нелінійних рівнянь великого порядку із стрічковими матрицями Якобі 
з наближеними даними на багатоядерних комп'ютерах.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87591  
 

Дата реєстрації авторського права  09.04.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Родінкова Вікторія Валеріївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір практичного характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка літературних письмових творів "Алергопрогноз"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Твір надає інформацію користувачам про ризики виникнення сезонної 
алергії у різних містах України, залежно від їх клімато-географічних 
характеристик.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87592  
 

Дата реєстрації авторського права  09.04.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Мельник Оксана Григорівна  
 

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 "Проект "МаміТреба" ("Мамі Треба")  
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Проект спрямований на розвиток, навчання жінок та матерів, спільне 
дозвілля, популяризацію материнства та жінки, гендерну рівність.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87593  
 

Дата реєстрації авторського права  09.04.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Бабич Мар'ян Іванович, Бурдун Василь Васильович, Бурмей 
Олександр Сергійович, Шанта Михайло Михайлович  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "Майстерня соціальних 
проектів "Єдинка" 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Y-CMS"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма для зручного та швидкого наповнення вмістом веб-сайта 
особами, які не є фахівцями у галузі програмування.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87594  
 

Дата реєстрації авторського права  09.04.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Бабина Тетяна Феліксівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  "Польська мова" підручник для 2 класу закладів загальної середньої 
освіти   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87595  
 

Дата реєстрації авторського права  09.04.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Нерсисян Марина Арутюнівна, Піроженко Анна Олегівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  "Англійська мова (11-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  87596  
 

Дата реєстрації авторського права  09.04.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Масол Людмила Михайлівна, Гайдамака Олена Василівна, Колотило 
Оксана Миколаївна  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру, ілюстрація  
 

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   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87597  
 

Дата реєстрації авторського права  09.04.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Редько Валерій Григорович  
 

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)  Рукопис підручника "Іспанська мова" підручник для 2 класу закладів 
загальної середньої освіти (з аудіосупроводом)   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87598  
 

Дата реєстрації авторського права  09.04.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Кириленко Катерина Михайлівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчальний посібник "Філософія: основні теми та проблеми"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Кириленко К. М.  Філософія: основні теми та 
проблеми: навч. посіб. / К. М. Кириленко. – К.: Вид. центр КНУКіМ, 
2019. - 146 с. 

 

Анотація   

Навчальний посібник репрезентує усталений в українькій науковій 
спільноті підхід до вивчення "Філософії" як загальноосвітньої 
дисципліни. Теоретичну основу цього підходу формує єдність 
аксіологічної проблематики, що репрезентована базовими цінностями: 
Істина, Добро та Краса. У посібнику автор розглядає особливості 
філософії як науки та форми світогляду, висвітлює філософські теми та 
проблеми: онтологічні, антропологічні, історико-соціальні, 
гносеологічні, етичні та естетичні.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87599  
 

Дата реєстрації авторського права  09.04.2019  
 

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  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Сценарій повнометражного фільму "Спадок"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Байкер Богдан безтурботно проводить час на байкерських зборах, поки 
йому не надходить лист про спадок, який заповів йому померлий у 
Канаді дід.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87600  
 

Дата реєстрації авторського права  09.04.2019  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Свідерський Валентин Анатолійович, Черняк Лев Павлович, 
Дорогань Наталія Олександрівна, Нудченко Людмила Андріївна, 
Цибенко Марина 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 "Мінерал"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма призначена для оперативного визначення кількісного 
мінералогічного складу сировини, що необхідний для оптимізації 
технологічних параметрів і підвищеної техніко-економічної 
ефективності виробництва силікатних матеріалів при комплексному 
використанні природних і техногенних ресурсів.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87601  
 

Дата реєстрації авторського права  09.04.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Бібік Ярослав Володимирович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "Бенефіт Сістемс" 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Особистий кабінет "Максі"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма - це прикладна комп'ютерна програма, яка надає 
можливість користувачам здійснювати операції з електронними 
грошима та з електронними гаманцями.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87602  
 

Дата реєстрації авторського права  09.04.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Авраменко Олександр Миколайович  
 

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 література (рівень стандарту)" підручник для 11 класу 
закладів загальної середньої освіти   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Підручник повністю відповідає вимогам Державного стандарту освіти 
та чинній програмі з української літератури (рівень стандарту).  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87603  
 

Дата реєстрації авторського права  09.04.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Авраменко Олександр Миколайович  
 

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 (рівень стандарту)" підручник для 11 класу закладів 
загальної середньої освіти   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Підручник відповідає вимогам Державного стандарту освіти та чинній 
програмі з української мови для 11 класу (2017, рівень стандарту).  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87604  
 

Дата реєстрації авторського права  09.04.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Полянський Павло Броніславович  
 

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)  "Всесвітня історія (рівень стандарту)" підручник для 11 класу 
закладів загальної середньої освіти   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Підручник відповідає Державному стандарту, концепції Нової 
української школи й новій програмі зі всесвітньої історії.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87605  
 

Дата реєстрації авторського права  09.04.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Савчин Марія Михайлівна (псевдонім)  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   
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Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір учбово-практичного характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  "Хімія (рівень стандарту)" підручник для 11 класу закладів загальної 
середньої освіти   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Підручник створено відповідно до вимог Державного стандарту базової 
і повної загальної середньої освіти щодо навчального предмета "Хімія" 
та чинної програми для навчання хімії на рівні стандарту, 
затвердженої МОН Україна.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87606  
 

Дата реєстрації авторського права  09.04.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Струкевич Олексій Карпович, Дровозюк Степан Іванович  
 

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)  "Історія України (рівень стандарту)" підручник для 11 класу закладів 
загальної середньої освіти   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Навчальний матеріал підручника відповідає вимогам Державного 
стандарту освіти та чинній програмі з історії України (1945 і до 
сьогодення).  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87607  
 

Дата реєстрації авторського права  09.04.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Ніколенко Ольга Миколаївна, Ковальова Людмила Леонідівна, 
Юлдашева Людмила Петрівна, Лебедь Дмитро Олександрович, Орлова 
Ольга Василівна, Ніколенко Катерина Сергіївна  

 

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)  "Зарубіжна література (рівень стандарту)" підручник для 11 класу 
закладів загальної середньої освіти   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Підручник відповідає чинній програмі із зарубіжної літератури для 10-
11 класів (2017, рівень стандарту).  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87608  
 

Дата реєстрації авторського права  09.04.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Наровлянський Олександр Данилович  
 

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)  "Правознавство (профільний рівень)" підручник для 11 класу закладів 
загальної середньої освіти   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Підручник відповідає чинній програмі для 11 класу з правознавства 
(профільний рівень).  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87609  
 

Дата реєстрації авторського права  09.04.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Ніколенко Ольга Миколаївна, Туряниця Вікторія Георгіївна, Лебедь 
Дмитро Олександрович, Любарець Наталія Олексіївна, Орлова Ольга 
Василівна  

 

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)  "Зарубіжна література (профільний рівень)" підручник для 11 класу 
закладів загальної середньої освіти   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Підручник відповідає чинній програмі із зарубіжної літератури для 10-
11 класів (2017, профільний рівень).  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87610  
 

Дата реєстрації авторського права  10.04.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Машиніченко Олександр Анатолійович, Пиртко Сергій Антонович, 
Машиніченко Наталя Вікторівна  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Науковий твір "РЕГЛАМЕНТ контролю забезпечення принципів 
господарської обачності при виборі контрагенту (Due Diligence)"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87611  
 

Дата реєстрації авторського права  10.04.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Веліулаєва Аліє Веліулаївна  
 

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)  "Кримськотатарська література (рівень стандарту)" підручник для 11 
класу з навчанням кримськотатарською мовою закладів загальної 
середньої освіти   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87612  
 

Дата реєстрації авторського права  10.04.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Меметов Айдер Меметович, Алієва Лєніє Аблязівна  
 

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)  "Кримськотатарська мова (рівень стандарту)" підручник для 11 класу 
з навчанням кримськотатарською мовою закладів загальної середньої 
освіти   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87613  
 

Дата реєстрації авторського права  10.04.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Курогло Надія Іванівна, Кіор Іван Федорович, Мілков Анатолій 
Миколайович, Драганов Петро Михайлович  

 

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)  "Гагаузька 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  87614  
 

Дата реєстрації авторського права  10.04.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Добра Олена Михайлівна, Воєвутко Наталя Юріївна, Сніговська 
Оксана Володимирівна, Малахіті Андрій 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)  "Новогрецька 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  87615  
 

Дата реєстрації авторського права  10.04.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Добра Олена 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)  "Новогрецька мова" підручник для 6 класу закладів загальної 
середньої освіти   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87616  
 

Дата реєстрації авторського права  10.04.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Войцева Олена Андріївна, Бучацька Тетяна Григорівна  
 

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)  "Польська мова (11-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  87617  
 

Дата реєстрації авторського права  10.04.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Гайдаржи Іван Савич, Проданова Олена Іллівна, Мілков Анатолій 
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)  "Болгарська 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  87618  
 

Дата реєстрації авторського права  10.04.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Білошицький Павло Васильович  
 

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 альпіністів"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Твір був написаний до дня прийняття Декларації (16.07.90 р.) про 
Державний суверенітет України. Опублікований в збірнику "Вірші, які 
хочеться розібрати на цитати" (2016 р.), в книзі В. Розуменко "Непал 
або подорож в Гімалаї" (2003 р.), а також в моїй - "Сходження" (2013 р.).  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87619  
 

Дата реєстрації авторського права  10.04.2019  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Бернацька Ганна Станіславівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір науково-практичного характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Стаття "Використання технології Bring Your Own Device (BYOD)"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Стаття присвячена розгляду питання використання сучасних ґаджетів 
на заняттях у закладах вищої освіти.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87620  
 

Дата реєстрації авторського права  10.04.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Трифонов Олексій Валерійович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Малюнок "А Дентал Студія"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Твір представлено зображенням фігури у формі герба та стрічки під 
нею. У центрі фігури розташована літера "А". На стрічці під фігурою 
розміщені слова "А Дентал Студия".  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87621  
 

Дата реєстрації авторського права  10.04.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Трифонов Олексій Валерійович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Малюнок "Трифонов Дентал Компані"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Твір представлено зображенням фігури у формі зуба у нижній частині 
малюнка та пелюстками різної величини, які розташовані напівколом 
у верхній частині малюнка.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87622  
 

Дата реєстрації авторського права  10.04.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Сідлецька Людмила Леонідівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір наукового характеру "Методичні 
рекомендації кураторам груп щодо адаптації студентів першого курсу 
до навчально-виховного процесу"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Розглянуто актуальні питання теоретико-психологічних основ 
адаптації студентів першого курсу до навчально-виховного процесу, 
сутність і особливості адаптації, роль куратора та організація його 
роботи в адаптаційному процесі студентів.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87623  
 

Дата реєстрації авторського права  10.04.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Шелест Олексій 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 "Державний борг України: механізм управління та 
обслуговування"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Розглянуто теоретичні основи функціонування державного боргу, 
з'ясовано роль зовнішнього боргу в національній економіці в контексті 
цільових орієнтирів боргової стратегії держави.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87624  
 

Дата реєстрації авторського права  10.04.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Мандрик Ліна Петрівна  
 

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)  Тези доповіді "Політична соціалізація, особливості розвитку на 
сучасному етапі"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Теоретичне забезпечення процесу політичної соціалізації молоді є 
вкрай необхідним. Адже молодь, по-перше, є однією з великих 
соціально-демографічних груп суспільства. По-друге, вона постійно 
поповнює економічне активне населення країни, по-третє, життєве 
самовизначення молоді, при цьому, є неоднозначним.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87625  
 

Дата реєстрації авторського права  10.04.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Шелест Олексій Леонідович, Сидоренко Ольга Олексіївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Державний борг України: стан та управління на 
сучасному етапі"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Проаналізовано динаміку державного боргу України, виявлено 
тенденції та специфічні особливості формування державного боргу, 
обґрунтовано концептуальні засади щодо вдосконалення механізму 
управління державним боргом та його обслуговування в умовах 
перехідної економіки України.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87626  
 

Дата реєстрації авторського права  10.04.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Нескородєва Інна Іванівна, Пустовгар Світлана Анатоліївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Методичний підхід до управління фінансовим 
ризиком підприємства"   

 



Авторське право і суміжні права. Бюлетень № 53, 2019 

 

130 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Розробка методичного підходу до управління фінансовим ризиком 
підприємства полягає у визначенні системи показників-індикаторів 
рівня фінансового ризику підприємства.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87627  
 

Дата реєстрації авторського права  10.04.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Нескородєва Інна Іванівна, Пустовгар Світлана Анатоліївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Методичний підхід до управління 
неплатоспроможністю підприємства"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

З урахуванням виявлених закономірностей розвитку металургійної 
галузі в Україні запропоновано методичний підхід до управління 
неплатоспроможністю підприємств галузі.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87628  
 

Дата реєстрації авторського права  10.04.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Гудима Арсен Арсенович, Пашко Костянтин Олександрович, 
Гарасимів Ігор Михайлович, Фука Микола Михайлович, Щирба Юрій 
Петрович  

 

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)  "Захист Вітчизни (рівень стандарту)" підручник для 11 класу закладів 
загальної середньої освіти   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Підручник містить навчальний матеріал, передбачений чинною 
програмою МОН України з предмета "Захист Вітчизни (рівень 
стандарту)" для 11 класу закладів загальної середньої освіти.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87629  
 

Дата реєстрації авторського права  10.04.2019  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Міляновська Ніна Равілівна  
 

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)  "Зарубіжна література (рівень стандарту)" підручник для 11 класу 
закладів загальної середньої освіти   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У підручнику подано статті, в яких розглянуто етапи розвитку 
літератури, схарактеризовано творчість письменників, проаналізовано 
конкретні художні твори та представлено матеріали з теорії літератури. 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87630  
 

Дата реєстрації авторського права  10.04.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Голованов Сергій Олександрович  
 

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)  "Всесвітня історія. Історія Україна (інтегрований курс)" підручник 
для 6 класу закладів загальної середньої освіти   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Видання призначено для навчання учнів у 6 класі, студентів 
педагогічних навчальних закладів, а також педагогів-істориків.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87631  
 

Дата реєстрації авторського права  10.04.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Гудима Арсен Арсенович, Пашко Костянтин Олександрович, 
Гарасимів Ігор Михайлович, Фука Микола 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)  "Захист Вітчизни (рівень стандарту, "Основи медичних знань") 
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  87632  
 

Дата реєстрації авторського права  10.04.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Карпюк Оксана Дмитрівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір учбово-практичного характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  "Англійська мова (11-й рік навчання, рівень стандарту)" підручник 
для 11 класу закладів загальної середньої освіти   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Підручник розпочинає серію навчальних видань рівня стандарту, 
створених для старшої школи.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87633  
 

Дата реєстрації авторського права  10.04.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Фука Микола Михайлович, Гарасимів Ігор Михайлович, Пашко 
Костянтин Олександрович, Щирба Юрій Петрович, Гудима Арсен 
Арсенович  

 

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)  "Захист Вітчизни (профільний рівень)" підручник для 11 класу 
закладів загальної середньої освіти   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Видання призначено для навчання юнаків і дівчат за їх власним 
бажанням (у разі згоди батьків, опікунів або піклувальників); для 
студентів, а також для педагогів, які викладають предмет "Захист 
Вітчизни".  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87634  
 

Дата реєстрації авторського права  10.04.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Радомський Микола Тадеушевич  
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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, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка творів образотворчого мистецтва "Художні твори в техниці 
вітражу"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Авторські художні твори в техниці вітражу оригінального дизайну.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87635  
 

Дата реєстрації авторського права  10.04.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Шаповалов Володимир Петрович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Харківська державна академія дизайну і мистецтв 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір ужиткового мистецтва, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка творів декоративно-ужиткового мистецтва "Художні керамічні 
твори"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87636  
 

Дата реєстрації авторського права  10.04.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Григоров Отто Володимирович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Національний технічний університет "Харківський політехнічний 
інститут" 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчальний посібник "Гідравличний привід підйомно-транспортних, 
будівельних та дорожніх машин"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Григоров О. В. Гідравлічний привід підйомно-
транспортних, будівельних та дорожніх машин: Навч. посібник. - 
Харків: НТУ "ХПІ", 2005. - 264 с. 

 

Анотація   

У навчальному посібнику викладено особливості розрахунку, 
конструювання і дослідження об'ємного та гідравлічного приводу 
підйомно-транспортних, будівельних та дорожніх машин.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87637  
 

Дата реєстрації авторського права  10.04.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Мигович Сергій Михайлович  
 

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 "Роль телекомунікаційних технологій при формуванні 
пізнавальної активності студентів"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У статті розглянуто роль телекомунікаційних технологій в процесі 
навчання студентів, їх вплив на пізнавальний інтерес студентів та 
інформатизацію освіти в цілому.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87638  
 

Дата реєстрації авторського права  10.04.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Черненко Ксенія Володимирівна, Єрмолаєва Марина Валентинівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Стаття "Облік грошових коштів та застосування інформаційних 
облікових технологій"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Метою статті є визначення сутності категорії "грошові кошти", 
дослідження нормативних змін тощо.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87639  
 

Дата реєстрації авторського права  10.04.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Садовський Віктор Артемович, Семенченко Галина Володимирівна, 
Гончарова Галина Дмитрівна, Погорєлов Ігор 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)  Навчальний посібник "Экономико-математические модели 
планирования производства"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Экономико-математические модели планирования 
производства, учеб. пособ. / под ред. В. А. Садовского. - Харьков: НТУ 
"ХПИ", 2018. - 152 с. 

 

Анотація   

У посібнику розглянуто засади економічного моделювання в Microsoft 
Excel і практичні завдання з планування виробничої діяльності 
підприємств згідно з програмою курсу.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87640  
 

Дата реєстрації авторського права  10.04.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Мигович Сергій Михайлович  
 

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 "Роль соціальних мереж у формуванні освітньо-
інформаційного середовища аграрних університетів"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У статті проведено аналіз роботи сайта з методичним забезпеченням 
дисциплін, що вивчаються в ВНЗ, наведені результати анкетування 
студентів з використання Інтернету та соціальних мереж.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87641  
 

Дата реєстрації авторського права  10.04.2019  
 

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 "Дослідження існуючих 
методів оцінки конкурентоспроможності підприємства в сучасних 
умовах"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87642  
 

Дата реєстрації авторського права  10.04.2019  
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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 "Сутність, структура та 
особливості процесу оцінювання інтелектуального потенціалу 
підприємства"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87643  
 

Дата реєстрації авторського права  10.04.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Побережець Ганна Степанівна  
 

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 "Становлення Народного Руху України"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Державотворчі процеси, що тривали наприкінці ХХ ст., привели до 
становлення в Україні незалежності.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87644  
 

Дата реєстрації авторського права  10.04.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Бєлова Світлана 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)  Опорний конспект лекцій "Комп'ютери та комп'ютерні технології"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Допомога студентам при підготовці до тем: будова і принципи 
функціонування ЕОМ, операційні системи, текстовий редактор MS 
Word тощо.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87645  
 

Дата реєстрації авторського права  10.04.2019  
 

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 "Етимологічний аналіз 
категорії "розвиток"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87646  
 

Дата реєстрації авторського права  10.04.2019  
 

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 "Теоретико-методологічні 
підходи до оцінювання рівня розвитку підприємства"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87647  
 

Дата реєстрації авторського права  10.04.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Побережець Ганна Степанівна  
 

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 "Політична діяльність В. Чорновола на шляху до Європейської 
інтеграції"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Робота присвячена політичній діяльності В. Чорновола як 
українського діяча, публіциста, лідера Народного руху України, 
державотворця, політика.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87648  
 

Дата реєстрації авторського права  10.04.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Мороз Світлана Сергіївна, Гура Олексій Петрович, Лавренюк Вадим 
Васильович  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір "Методика обробки даних для бази 
даних для комп'ютерної програми (чат-боту) "Асистент з питань 
перевірок" (Inspections assistant)"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Методику обробки даних для створення бази даних розроблено як 
інструмент для створення бази даних для комп'ютерної програми, яка 
покликана забезпечити доступ для суб'єктів господарювання до 
інформації з питань здійснення державних перевірок контролюючими 
органами. Методика включає в себе  розроблену авторами концепцію 
відбору і структурування даних для наповнення ними бази даних.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87649  
 

Дата реєстрації авторського права  10.04.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Мороз Світлана Сергіївна, Гура Олексій Петрович, Лавренюк Вадим 
Васильович  

 

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 "Асистент з питань перевірок (Inspections assistant (чат-
бот)"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Базу даних розроблено як концепцію для створення комп'ютерної 
програми, яка покликана забезпечити доступ для суб'єктів 
господарювання до інформації з питань здійснення державних 
перевірок контролюючими органами. База даних включає в себе 
структуру комп'ютерної програми та методичне наповнення (зміст 
інформації) з питань перевірок органів державного нагляду 
(контролю). База даних включає розміщення інформації з питань 
перевірок у певній структурованій послідовності розділів і пунктів та їх 
відповідне наповнення інформацією. 
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87650  
 

Дата реєстрації авторського права  10.04.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Мороз Світлана Сергіївна, Гура Олексій Петрович, Лавренюк Вадим 
Васильович  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературно письмовий твір "Сценарій для комп'ютерної програми 
(чат-боту) "Асистент з питань перевірок (Inspections assistant)"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Сценарій розроблено як концепцію для створення комп'ютерної 
програми, яка покликана забезпечити доступ для суб'єктів 
господарювання до інформації з питань здійснення державних 
перевірок контролюючими органами. Він включає в себе структуру 
комп'ютерної програми та методичне наповнення (зміст інформації) з 
питань перевірок органів державного нагляду (контролю).  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87651  
 

Дата реєстрації авторського права  11.04.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Бєлан Ігор Юрійович  
 

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 "Комплект ескізів та макетів упаковки хрустких 
снеків зі свинячої шкури "CRAZY CHICHARRON"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Представлений комплект ескізів для чотирьох видів снеків із смаками, 
які є поширеними в традиційних кухнях Аргентини, Бразилії, Мексики 
та Пуерто-Ріко, та комплект макетів для замовлення виготовляння 
упаковки типографським чином. У макетах використовуються основні 
мотиви ескізів та додаються інформаційні відомості.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87652  
 

Дата реєстрації авторського права  11.04.2019  
 

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 "Помню"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87653  
 

Дата реєстрації авторського права  11.04.2019  
 

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 "Танго расставания"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87654  
 

Дата реєстрації авторського права  11.04.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Заруба Віктор Яковлевич, Парфентенко 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)  Стаття "Ціннісноорієнтоване управління мотиваційними умовами 
діяльності підприємства"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Розглянуто проблему мотивації пов'язаних з підприємством груп, які 
створюють власники та персонал підприємства, споживачі, партнери, 
конкуренти, держава. Запропонована концепція управління 
мотиваційними умовами діяльності підприємства, яке орієнтовано на 
цінності пов'язаних груп  і охоплює процес формування цілей 
підприємства.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87655  
 

Дата реєстрації авторського права  11.04.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Заруба Віктор Яковлевич, Парфентенко 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)  Стаття "Маркетинг партнерських стосунків у навчально-виховному 
процесі вищого навчального закладу"    

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Розглянуто сутність концепції маркетингу партнерських відносин, 
виявлені особливості маркетингу освітніх послуг в Україні, а також 
надані пропозиції щодо організації навчально-виховного процесу у 
вищому навчальному закладі на засадах маркетингу партнерських 
відносин.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87656  
 

Дата реєстрації авторського права  11.04.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Заруба Віктор Яковлевич, Парфентенко 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)  Стаття  "Моделювання реклами нового споживчого товару 
довгострокового використання"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Розглянуто моделі дослідження ефективності реклами, які дозволяють 
оптимізувати рекламні витрати. Обґрунтовано доцільність 
використання для розробки цих моделей методу послідовного 
взаємозв'язку показників комунікаційної та економічної ефективності. 
Відмічені переваги динамічних моделей у порівнянні із статичними. За 
методом послідовного взаємозв'язку розроблена і досліджена динамічна 
модель рекламування у засобі масової інформації нового споживчого 
товару довгострокового використання.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87657  
 

Дата реєстрації авторського права  11.04.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Прокопенко Олена Олександрівна, Антоненко Наталія Сергіївна  
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Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Українська інженерно-педагогічна академія 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний твір наукового характеру "Тренажер для формування 
умінь вібраційного діагностування"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Викладено основні питання щодо формування вмінь вібраційного 
діагностування газоперекачувального обладнання та його вузлів з 
використанням комп'ютерного тренажера. Розглянуто програмно-
реалізовані алгоритми пошуку дефектів. Наведено результати 
впровадження тренажера в навчальний процес. Проаналізовані основні 
етапи роботи з тренажером.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87658  
 

Дата реєстрації авторського права  11.04.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Канюк Геннадій Іванович, Близниченко Олена Миколаївна, 
Антоненко Наталія Сергіївна  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Українська інженерно-педагогічна академія 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний твір наукового характеру "Сучасні методи енерго- і 
ресурсозбереження в теплоенергетиці: навчально-методичний посібник 
для студентів освітнього ступеня "Магістр" денної та заочної форм 
навчання інженерних та інженерно-педагогічних спеціальностей"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Навчально-методичний посібник розроблено відповідно до вимог ОПП 
для забезпечення підготовки фахівців відповідного освітнього ступеня. 
Наведено основні практичні принципи, методи і технічне 
обслуговування забезпечення енерго- і ресурсозбереження в різних 
сферах діяльності. Наведено необхідний список літературних джерел.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87659  
 

Дата реєстрації авторського права  11.04.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Канюк Геннадій Іванович, Близниченко Олена Миколаївна, 
Антоненко Наталія Сергіївна, Нечуйвітер Марія Михайлівна  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Українська інженерно-педагогічна академія 

 

Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Літературний твір наукового характеру "Сучасні методи енерго- і 
ресурсозбереження в теплоенергетиці: методичні вказівки до 
проведення практичних занять для студентів освітнього ступеня 
"Магістр" денної та заочної форм навчання спеціальності 144 
"Теплоенергетика"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Методичні вказівки розроблено відповідно до вимог ОПП для 
забезпечення підготовки фахівців відповідного освітнього ступеня. 
Наведено вихідні дані для розрахунку параметрів, що забезпечують 
раціональне використання енергетичних ресурсів. Наведено 
необхідний список літературних джерел.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87660  
 

Дата реєстрації авторського права  11.04.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Андреєв Олександр Віталійович, Князєва Вікторія 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 "Гідрогазодинаміка, 
гідродинамічні машини та системи: методичні вказівки для 
проведення практичних занять для студентів денної форми навчання 
напрямів підготовки: 015.14 "Професійна освіта (Нафтогазова 
справа)", 015.08 "Професійна освіта (Енергетика)", 144 
"Теплоенергетика"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Розроблено методичні вказівки для проведення практичних занять з 
дисципліни "Гідрогазодинаміка, гідродинамічні машини та системи" 
спрямовані на відпрацювання отриманих знань і накопичення досвіду 
у вирішенні практичних занять, що є повсякденним в роботі інженерів-
теплоенергетиків. 
  

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87661  
 

Дата реєстрації авторського права  11.04.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Нестеренко Галина Іванівна, Бех Петро Вікторович, Музикін Михайло 
Ігорович, Авраменко Світлана Ігорівна  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Дніпровський національний університет залізничного транспорту 
імені академіка В. Лазаряна 

 

Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Літературний твір наукового характеру "Improvement of supervisory 
control of train movement by means of introduction of operational zones"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У статті проаналізована робота вантажонапружених дільниць ПАТ 
"Українська залізниця". Виявлено, що інформаційна завантаженість 
диспетчерів, що керують рухом поїздів на дільницях головного ходу, 
повсякчас перевищує допустимий рівень. Досліджено можливість 
використання технології диспетчерського регулювання руху поїздів за 
допомогою введення оперативних зон.   
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87662  
 

Дата реєстрації авторського права  11.04.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Когут Юрій Іванович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "Консалтингова компанія 
"СІДКОН" 

 

Об'єкт авторського права, до  

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

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний твір науково-практичного характеру "Конкурентная 
разведка для бизнеса"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У творі викладено наступне: як конкурентна розвідка діє для 
забезпечення стратегічної стійкості, конкурентоспроможності та 
економічної ефективності компанії, організаційні аспекти 
впровадження системи конкурентної розвідки в колонії, проведення 
контррозвідувальної діяльності компанією, методи протидії прийомам 
конкурентної розвідки та інформаційних воєн на корпоративному 
рівні.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87663  
 

Дата реєстрації авторського права  11.04.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Рибалко Ольга Олексіївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Табличне додавання й віднімання в межах 
10"   

 



Авторське право і суміжні права. Бюлетень № 53, 2019 

 

145 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87664  
 

Дата реєстрації авторського права  11.04.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Рибалко Ольга Олексіївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Математика 1 клас. 1 частина"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87665  
 

Дата реєстрації авторського права  11.04.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Рибалко Ольга Олексіївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Математика 1 клас. Інтерактивні плакати"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87666  
 

Дата реєстрації авторського права  11.04.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Гурдуз Андрій Іванович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчально-методичний посібник для студентів вищих навчальних 
закладів "Сучасна літературна компаративістика: теорія і практика"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Гурдуз А. Сучасна літературна компаративістика: 
теорія і практика : навчально-методичний посібник для студентів 
вищих навчальних закладів. - Миколаїв: Вид-во МНУ імені В. О. 
Сухомлинського, 2017. - 154 с. 

 

Анотація   

Посібник побудований згідно з сучасними вимогами освітнього процесу 
у ВНЗ, покликаний допомогти повноцінно засвоїти теоретичний 
навчальний матеріал із сучасної літературної компаративістики та 
навички аналізу різновидів його можливої реалізації, а також 
удосконалити вміння студентів аналізувати й зіставляти художні твори 
та явища всього жанро-видового спектру.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87667  
 

Дата реєстрації авторського права  11.04.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Сиротюк Володимир Дмитрович, Мирошніченко Юрій 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)  Рукопис підручника "Астрономія (рівень стандарту, за навчальною 
програмою авторського колективу під керівництвом Яцківа Я. С.)" 
підручник для 11 класу закладів загальної середньої освіти   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Пояснення навчального матеріалу супроводжується прикладами 
спостережень. Предметно-іменний покажчик допоможе зорієнтуватися 
у формулюванні астрономічних термінів та величин.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87668  
 

Дата реєстрації авторського права  11.04.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Істер Олександр Семенович, Єргіна 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)  Рукопис підручника "Геометрія (профільний рівень)" підручник для 
11 класу закладів загальної середньої освіти   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Підручник допоможе оволодіти системою знань відповідно до вимог 
навчальної програми з математики для 11 класу профільного рівня 
навчання та набути ключових і предметних компетенцій, необхідних як 
у повсякденному житті, так і для продовження навчання в вишах.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87669  
 

Дата реєстрації авторського права  11.04.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Заболотний Олександр Вікторович, Заболотний Віктор Вікторович  
 

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)  Рукопис підручника для закладів загальної середньої освіти 
"Українська мова (рівень стандарту)" підручник для 11 класу закладів 
загальної середньої освіти   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Підручник укладено відповідно до чинної програми з української мови 
для 11 класу закладів загальної середньої освіти. Це видання завершує 
вивчення української мови на рівні стандарту в старшій школі.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87670  
 

Дата реєстрації авторського права  11.04.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Заболотний Олександр Вікторович, Заболотний Віктор Вікторович  
 

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)  Рукопис підручника для закладів загальної середньої освіти 
"Українська мова (рівень стандарту)" підручник для 11 класу з 
навчанням російською мовою закладів загальної середньої освіти   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Навчальний матеріал підручника спрямовано на розвиток творчих 
здібностей, навичок самоосвіти, інтересу школярів до предмета.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87671  
 

Дата реєстрації авторського права  11.04.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Заболотний Олександр Вікторович, Заболотний Віктор Вікторович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру, ілюстрація  
 



Авторське право і суміжні права. Бюлетень № 53, 2019 

 

148 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Рукопис підручника для закладів загальної середньої освіти 
"Українська мова" підручник для 6 класу з навчанням російською 
мовою закладів загальної середньої освіти   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Навчальний матеріал підручника спрямовано на розвиток творчих 
здібностей, навичок самоосвіти, інтересу школярів до предмета.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87672  
 

Дата реєстрації авторського права  11.04.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Даниленко Віктор Михайлович, Смольніцька Мирослава 
Костянтинівна  

 

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)  Рукопис підручника "Історія України (рівень стандарту)" підручник 
для 11 класу закладів загальної середньої освіти   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У підручнику подано систематизований виклад подій в Україні від 1945 
до 2019 р. Текст складено на основі новітніх досягнень вітчизняної та 
зарубіжної історичної науки.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87673  
 

Дата реєстрації авторського права  11.04.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Бандровський Олександр Генріхович, Власов Віталій Сергійович  
 

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)  Рукопис підручника "Всесвітня історія. Історія України (інтегрований 
курс)" підручник для 6 класу закладів загальної середньої освіти   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Підручник створено відповідно до нової навчальної програми з історії 6 
класу. Запропонована у підручнику методика дає змогу реалізувати в 
повному обсязі змістовні лінії навчального курсу.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87674  
 

Дата реєстрації авторського права  11.04.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Ладиченко Тетяна В'ячеславівна  
 

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)  Рукопис підручника "Всесвітня історія (рівень стандарту)" підручник 
для 11 класу закладів загальної середньої освіти   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У підручнику висвітлюються події світової історії від закінчення 
Другої світової війни до нашого часу. Зміст підручника відповідає 
вимогам нової навчальної програми із всесвітньої історії рівня 
стандарту.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87675  
 

Дата реєстрації авторського права  11.04.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Мудрий Мар'ян Михайлович, Аркуша Олена Георгіївна  
 

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)  Рукопис підручника "Історія: Україна і світ (інтегрований курс, рівень 
стандарту)" підручник для 11 класу закладів загальної середньої освіти  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У підручнику висвітлено основні події, явища і процеси, які визначали 
історію України і світу від завершення Другої світової війни до 
сучасності. Відповідно до нової навчальної програми підручник 
акцентує увагу на взаємодії української та світової історії.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87676  
 

Дата реєстрації авторського права  11.04.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Волощук Євгенія Валентинівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

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)  Рукопис підручника "Зарубіжна література (рівень стандарту)" 
підручник для 11 класу закладів загальної середньої освіти   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Видання містить інформацію про життя і творчість письменників, 
аналіз програмових текстів, рекомендації для самостійного читання, 
рубрики, що висвітлюють різні аспекти й контексти літературних 
творів, словник літературознавчих термінів, яскраві ілюстрації.   
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87677  
 

Дата реєстрації авторського права  11.04.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Істер Олександр Семенович  
 

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)  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   

Підручник допоможе оволодіти системою знань відповідно до вимог 
навчальної програми з математики для 11 класу та набути ключових і 
предметних компетентностей, необхідних як у повсякденному житті, 
так і для продовження навчання в вишах.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87678  
 

Дата реєстрації авторського права  11.04.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Редько Валерій Григорович, Береславська Валентина Іванівна  
 

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)  Рукопис підручника "Іспанська мова (7-й рік навчання, рівень 
стандарту)" підручник для 11 класу закладів загальної середньої освіти  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Підручник продовжує серію навчальної літератури для оволодіння 
іспанською мовою як другою іноземною в 11-му класі. Підручник 
містить граматичний довідник та іспансько-український словник.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87679  
 

Дата реєстрації авторського права  11.04.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Редько Валерій Григорович, Береславська Валентина Іванівна  
 

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)  Рукопис підручника "Іспанська мова (11-й рік навчання, рівень 
стандарту)" підручник для 11 класу закладів загальної середньої освіти  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Підручник є продовженням серії навчальної літератури "Hola", 
рекомендованої для навчання іспанської мови учнів загальноосвітніх 
навчальних закладів.   
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87680  
 

Дата реєстрації авторського права  11.04.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Ривкінд Йосиф Якович, Лисенко Тетяна Іванівна, Чернікова Людмила 
Антонівна, Шакотько Віктор Васильович  

 

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)  Рукопис підручника "Інформатика" підручник для 6 класу закладів 
загальної середньої освіти   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Навчальний матеріал підручника поділено, згідно з програмою, на три 
розділи. Пропонований підручник призначено для учнів, які вивчали 
інформатику в 2-4 х класах, і вчителів математики.   
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87681  
 

Дата реєстрації авторського права  11.04.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Калініна Лариса Вадимівна, Самойлюкевич Інна Володимирівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

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)  Рукопис підручника "Англійська мова (11-й рік навчання, профільний 
рівень)" підручник для 11 класу закладів загальної середньої освіти   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Підручник продовжує серію НМК для оволодіння англійською мовою в 
спеціалізованих навчальних закладах з поглибленим вивченням 
іноземної мови.   
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87682  
 

Дата реєстрації авторського права  11.04.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Істер Олександр Семенович, Єргіна 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)  Рукопис підручника "Алгебра і початки аналізу (профільний рівень)" 
підручник для 11 класу закладів загальної середньої освіти   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Підручник допоможе оволодіти системою знань відповідно до вимог 
навчальної програми з математики для 11 класу профільного рівня 
навчання та набути ключових і предметних компетенцій, необхідних як 
у повсякденному житті, так і для продовження навчання в вишах.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87683  
 

Дата реєстрації авторського права  11.04.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Філіпенко Тетяна Михайлівна, Сутковий Володимир Лукич   
 

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)  Рукопис підручника "Правознавство (профільний рівень)" підручник 
для 11 класу закладів загальної середньої освіти   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Підручник підготовлено відповідно до навчальної програми з 
правознавства для 11 класу закладів загальної середньої освіти 
(профільний рівень). Підручник сприятиме розвитку критичного 
мислення, уміння орієнтуватися в сучасному інформаційному просторі. 
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87684  
 

Дата реєстрації авторського права  11.04.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Сиротюк Володимир Дмитрович, Мирошніченко Юрій Борисович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Ілюстрація, літературний письмовий твір навчального характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Рукопис підручника "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   

Пояснення навчального матеріалу супроводжується прикладами 
спостережень, дослідів та практичних занять. У підручнику є роботи 
фізичного практикуму.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87685  
 

Дата реєстрації авторського права  11.04.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Ліхолєтова 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 "Робочий зошит з 
дисципліни "Біологія"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Робочий зошит з дисципліни "Біологія" призначений для студентів І 
курсу вищих навчальних закладів І-ІІІ рівнів акредитації, які 
здійснюють підготовку молодших спеціалістів на основі базової 
загальної середньої освіти. Метою робочого зошита є допомога в 
узагальненні теоретичного матеріалу та формуванні практичних 
навичок з біології.   
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87686  
 

Дата реєстрації авторського права  11.04.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Рябов Євгеній 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)  Стаття "Фізична культура у формуванні загальнолюдських цінностей 
студентської молоді"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Дана робота присвячена загальнолюдським цінностям, що формуються 
і розвиваються на основі індивідуального і соціального життєвого 
досвіду молодої людини, на основі пізнання ідеалів і цінностей фізичної 
культури.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87687  
 

Дата реєстрації авторського права  11.04.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Мигович Сергій Михайлович  
 

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)  Тези "Сутність, структура та становлення технологічної 
компетентності у галузі технології виробництва та переробки продукції 
тваринництва"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У сттаті розглянуто поняття компетентності, інформаційної 
компетентності, як якості особистості, що включає сукупність знань, 
умінь і навичок виконання  різних видів інформаційної діяльності і 
ціннісне ставлення до цієї діяльності, як процес, результат та рівень 
особистості, складові інформаційної компетентності.    
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87688  
 

Дата реєстрації авторського права  11.04.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Мигович Сергій Михайлович  
 

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 "Інформаційна компетентність - необхідна умова 
використання мережевих технологій в освіті"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У статті  розглядається вплив інтернет-технологій на особистість, 
проблеми інформаційної компетентності і в цілому інформаційної 
культури особистості  як основи ефективного використання мережевих 
технологій відкритої системи освіти ХХІ століття, концепція 
формування інформаційної культури особистості.   
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87689  
 

Дата реєстрації авторського права  11.04.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Образцова Анастасія Яківна  
 

Повне ім'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 "Креативна Україна"/"Creative 
Ukraine"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87690  
 

Дата реєстрації авторського права  11.04.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Дмитраш Оксана 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 "ПРОФОБЛІК"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87691  
 

Дата реєстрації авторського права  11.04.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Образцова Анастасія Яківна  
 

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 логотипу "Міжнародний форум "Креативна 
Україна"/"International Forum "Creative Ukraine"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87692  
 

Дата реєстрації авторського права  11.04.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Дяченко Ольга 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)  Твір образотворчого мистецтва "Зображення торговельної марки 
"Siesta"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Твір образотворчого мистецтва "Зображення торговельної марки 
"Siesta" являє собою варіанти зображення оригінального виконання 
торговельної марки "Siesta", що використовується при наданні послуг 
туристичного оператора та агента.    
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87693  
 

Дата реєстрації авторського права  11.04.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Смешко Ігор 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)  Стаття "Невивчені уроки Гетьманату та національна ідея України у 
сучасних умовах" ("Невивчені уроки Гетьманату")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

В статті здійснено історичний екскурс до витоків українських 
державних традиції та впливів, яких вони зазнавали впродовж століть 
та, зокрема, в часи Визвольних змагань.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87694  
 

Дата реєстрації авторського права  11.04.2019  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Вихованок Олена Василівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, ілюстрація  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Опис з ілюстраціями "Керівництво по використанню фірмового стилю 
закладу "Маленька пекарня"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Керівництво по використанню фірмового стилю закладу "Маленька 
пекарня", в якому описані правила щодо використання логотипу, 
фірмових кольорів і шрифтів, дизайну закладу, а також їх взаємодії 
один з одним, які забезпечать єдиний впізнаваний образ компанії.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87695  
 

Дата реєстрації авторського права  11.04.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Безугла Вікторія Василівна, Вінничук Юлія 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)  Літературний письмовий твір наукового характеру "Лікування 
кардіоміопатії, обумовленої хронічним фізичним перенапруженням у 
спортстменів із застосуванням метаболічного препарату кардонат"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Застосування кардонату у складі комплексної терапії спортсменів з 
кардіоміопатією, обумовленою хронічним фізичним перенапруженням, 
сприяє покращенню електрокардіографічних та ехокардіографічних 
показників, антиоксидантних і анаболічних процесів, підвищенню 
фізичної працездатності.   
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87696  
 

Дата реєстрації авторського права  11.04.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Сабадош Ганна Олександрівна, Олівінська Інна Валентинівна  
 

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 "Реформування публічної служби України в 
умовах донорського впливу міжнародних організацій"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87697  
 

Дата реєстрації авторського права  11.04.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Колот Анатолій Михайлович, Герасименко Оксана Олександрівна, 
Герасименко Ганна 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)  Твір наукового характеру "Новації інституціонального регулювання 
дистанційної зайнятості населення в Україні"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87698  
 

Дата реєстрації авторського права  11.04.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Федірко Наталія Вікторівна, Куценко Тамара Федорівна, 
Мальковська Юлія Борисівна, Дзензелюк 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)  Твір наукового характеру "Оцінювання крихкості регіонів України в 
умовах збройного конфлікту"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87699  
 

Дата реєстрації авторського права  11.04.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Шембель Олена Мойсіївна, Маркевич Олександр Васильович, 
Поліщук Юлія Валеріївна  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Державний вищий навчальний заклад "Український державний 
хіміко-технологічний університет" 
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Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Комплект документів на "Лабораторну технологію 
виготовлення негативного електроду на основі магнію", що включає  
"Маршрутно-операційну карту. Карту вимог техніки безпеки" і 
"Технологічну інструкцію виготовлення негативного електроду на 
основі магнію"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

В науковому творі (документації) описано процес виготовлення 
металевої фольги методом вальцювання. Розроблені умови 
вальцювання заготовки магнію до кінцевої товщини  0,8±0,1 мм, 
температурний режим та процес очищення поверхні  від окисної 
плівки. В  Комплект документів входить "Маршрутно-операційна 
карта. Карта вимог техніки безпеки" і "Технологічна інструкція 
виготовлення негативного електроду на основі магнію".  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87700  
 

Дата реєстрації авторського права  11.04.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Куцинська Марія Володимирівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Державний вищий навчальний заклад "Український державний 
хіміко-технологічний університет" 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Усний твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Опорний конспект лекцій з дисципліни "Управління фінансовою 
санацією підприємства"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Сучасний стан трансформації економічних відносин в Україні на 
мікро-, мезо- та макрорівнях, сьогоднішні тенденції запровадження 
нових підходів в усі сфери діяльності, зокрема застосування сучасних 
удосконалених підходів до управління різноманітними бізнес-
процесами, мають неабиякий вплив на процеси оздоровлення усіх 
галузей української економіки задля переосмислення сутності наявних 
проблем та можливих шляхів їх подолання та вирішення з 
урахуванням світового досвіду теорії та практики щодо управління та 
оздоровлення суб'єктів господарювання.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87701  
 

Дата реєстрації авторського права  11.04.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Вітренко Юрій Миколайович, Ковтунець Володимир Віталійович, 
Мельник Сергій Вікторович, Ворона Вікторія Олексіївна, Кірієнко 
Дар'я Олександрівна, Мусієнко Олена Геннадіївна  
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Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Інститут вищої освіти Національної академії педагогічних наук 
України 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Монографія "Економічні відносини у системі вищої освіти: 
модернізація в умовах інноваційної економіки"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У монографії досліджуються економічні відносини у сфері вищої освіти 
України, що виникають між усіма суб'єктами виробництва, обміну, 
споживання та розподілу послуг вищої освіти (продукт вищої освіти - 
тотожне поняття), де "Освіта" як вид економічної діяльності є 
рівноправним серед 21 виду економічної діяльності, що беруть участь у 
виробництві валового внутрішнього продукту (ВВП) - найбільш 
уживаного індикатора результатів економічної діяльності країни.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87702  
 

Дата реєстрації авторського права  11.04.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Калашнікова Світлана Андріївна, Драч Ірина Іванівна, Курбатов 
Сергій Володимирович, Рябченко Володимир Іванович, Червона Леся 
Миколаївна, Невмержицька Наталія Михайлівна, Паламарчук Ольга 
Федорівна, Балджи Єлена Володимирівна, Коваленко Оксана 
Миколаївна  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Інститут вищої освіти Національної академії педагогічних наук 
України 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Монографія "Розвиток інституційного потенціалу університетів у 
контексті глобального лідерства"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У монографії запропоновано методологію переходу від традиційної для 
пострадянських країн авторитарної моделі управління закладом вищої 
освіти до моделі розподіленого лідерства, що сприяє належному, 
відповідно до сучасних вимог,  розвиткові його інституційного 
потенціалу.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87703  
 

Дата реєстрації авторського права  11.04.2019  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Луговий Володимир Іларіонович, Таланова Жаннета Василівна, 
Оржель Олена Юріївна, Слюсаренко Олена Миколаївна, Воробйова 
Оксана Петрівна, Трима Катерина Андріївна, Ставицький Андрій 
Володимирович, Ткаченко Вероніка Петрівна, Гриценко Марина 
Василівна  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Інститут вищої освіти Національної академії педагогічних наук 
України 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Монографія "Світоглядні пріоритети гуманізації вищої освіти"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У монографії обґрунтовано взаємозв'язок гуманізації та якості вищої 
освіти, сформульовано теоретичні засади розвитку політики 
забезпечення та вдосконалення якості вищої освіти як основи її 
гуманізації, визначено шляхи трансформації управління вищою 
освітою в контексті розвитку культури якості.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87704  
 

Дата реєстрації авторського права  11.04.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Ярошенко Ольга Григорівна, Скиба Юрій Андрійович, Бульвінська 
Оксана Іванівна, Дівінська Наталя Олександрівна, Линьова Ірина 
Олексіївна, Чорнойван Ганна Петрівна, Жабенко Олександр 
Вікторович, Дяченко Надія Олексіївна  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Інститут вищої освіти Національної академії педагогічних наук 
України 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Монографія "Концепція та методологія реалізації науково-
дослідницької діяльності суб'єктів навчально-виховного процесу 
університетів"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У монографії обґрунтовано концептуальні основи та методологічні 
підходи до реалізації науково-дослідницької діяльності суб'єктів 
навчально-виховного процесу університетів на основі історичного 
дискурсу та зарубіжного досвіду.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87705  
 

Дата реєстрації авторського права  11.04.2019  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Степаненко Ірина Володимирівна, Горбунова Людмила Степанівна, 
Дебич Марія Андріївна, Зінченко Віктор Вікторович, Сікорська Ірина 
Миколаївна, Шипко Оксана Миколаївна  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Інститут вищої освіти Національної академії педагогічних наук 
України 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Монографія "Культурно-гуманітарні стратегії розвитку 
університетської освіти в умовах динамічних суспільних 
трансформацій"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У монографії досліджено інтернаціоналізацію вищої освіти як головний 
напрям її розвитку в умовах динамічних суспільних трансформацій, 
спричинених глобалізацією і стрімким розвитком новітніх 
інформаційно-комп'ютерних трансформацій. 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87706  
 

Дата реєстрації авторського права  11.04.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Кононенко Антон Сергійович, Немерюк Павло Андрійович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір "Сценарій-ідея "Соломафест" 
("SOLOMAFEST - free open air")"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Соломафест - це безкоштовний фестиваль електронної музики, 
основною ідеєю є створення масштабної події в рамках святкування 
дня Києва, яке стане візитівкою міста і створить притулок для туристів 
та відвідувачів. Фестиваль проводиться у вихідні дні вересня, 
центральні площі Слом'янського району м. Києва, орієнтовані години 
проведення з 14:00 до 23:00, за участю організацій "Типовий Київ" та 
ГО "Всеукраїнська організація ЗМІНИ".  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87707  
 

Дата реєстрації авторського права  11.04.2019  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Кононенко Антон Сергійович, Немерюк Павло Андрійович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір "Сценарій-ідея "Радіодей" ("Radioday 
free open air")"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Радіодей - це безкоштовний фестиваль електронної музики, основною 
ідеєю є створення масштабної події в рамках свякування дня Києва, 
яке стане візитівкою міста і створить притулок для туристів та 
відвідувачів. Фестиваль проводиться в останню суботу травня чи у 
першу суботу червня на головних площах м. Києва, орієнтовані години 
проведення з 14:00 до 23:00, за участю організацій "Типовий Київ" та 
ГО "Всеукраїнська організація ЗМІНИ". 
  

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87708  
 

Дата реєстрації авторського права  11.04.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Дебрецені Оніка Олександрівна  
 

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)  "Угорська література (профільний рівень)" підручник для 11 класу з 
навчанням угорською мовою закладів загальної середньої освіти   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

"Угорська література (профільний рівень)" підручник для 11 класу з 
навчанням угорською мовою закладів загальної середньої освіти.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87709  
 

Дата реєстрації авторського права  11.04.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Бабич Надія Денисівна (псевдонім), Фонарюк Тетяна Іванівна, 
Морараш Анжела Костянтинівна  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  "Українська мова (рівень стандарту)" підручник для 11 класу з 
навчанням румунською мовою закладів загальної середньої освіти   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

За допомогою цього підручника учні зможуть повторити вивчене і 
міцніше засвоїти орфографічні, орфоепічні, лексичні, фразеологічні, 
стилістичні норми і правила, удосконалити володіння мовою за 
допомогою практичних завдань і вправ, зокрема творчих завдань, 
пов'язаних з розвитком мовлення, а також спрямованих на 
виправлення мовленнєвих недоліків, допущених помилок, на переклад 
з румунської мови українською і навпаки.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87710  
 

Дата реєстрації авторського права  11.04.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Говорнян Лілія Серафимівна, Васильчук Марія Дмитрівна, Сандулова 
Лілія Федорівна  

 

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)  "Румунська мова та література (інтегрований курс, рівень стандарту)" 
підручник для 11 класу з навчанням румунською мовою закладів 
загальної середньої освіти   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Підручник відповідає вимогам "Державного стандарту базової і повної 
середньої освіти" та навчальній програмі з Інтегрованого курсу 
"Румунська мова і література" (рівень стандарту) для учнів 10-11 
класів.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87711  
 

Дата реєстрації авторського права  11.04.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Лебедь Регіна Клеменсівна  
 

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)  "Польська література (профільний рівень)" підручник для 11 класу з 
навчанням польською мовою закладів загальної середньої освіти   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Підручник містить обов'язковий обсяг навчального матеріалу, 
необхідні теоретичні відомості й поняття, усі художні твори, 
передбачені чинною програмою.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87712  
 

Дата реєстрації авторського права  11.04.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Іванова Марія Станіславівна, Іванова-Хмєль Тереса Миколаївна  
 

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)  "Польська мова (профільний рівень)" підручник для 11 класу з 
навчанням польською мовою закладів загальної середньої освіти   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Підручник є концептуальним продовженням підручників нового 
покоління, спрямованих на формування стійких компетенцій мовної 
особистості, розвиток мовленнєвих навичок відповідно до чинної 
програми.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87713  
 

Дата реєстрації авторського права  11.04.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Гнаткович Тетяна Дмитрівна, Лукач Андріанна Юліївна, Борисова 
Єва Елемерівна, Лавер Катерина Михайлівна, Рінгер Клара Василівна  

 

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 (рівень стандарту)" підручник для 11 класу з 
навчанням угорською мовою закладів загальної середньої освіти   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У підручнику вміщено матеріал, який допоможе учням повторити 
вивчене, поглибити й доповнити свої знання про фонетику, орфоепію, 
лексику і фразеологію, морфологію, синтаксис і пунктуацію, 
вдосконалити вміння спілкуватися, правильно вживати слова і 
будувати речення, зробити своє мовлення багатим і різноманітним, а 
також підготуватися до підсумкового тестування.  
 

 



Авторське право і суміжні права. Бюлетень № 53, 2019 

 

166 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87714  
 

Дата реєстрації авторського права  12.04.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Свінтковська Світлана Андріївна, Верготі Лідія Танасіївна, Ткаченко 
Світлана Іванівна  

 

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)  "Українська мова (рівень стандарту)" підручник для 11 класу з 
навчанням молдовською мовою закладів загальної середньої освіти   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Підручник написано відповідно до вимог Державного стандарту базової 
і повної загальної середньої освіти та чинної програми з української 
мови для закладів з навчанням молдовською мовою загальної 
середньої освіти.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87715  
 

Дата реєстрації авторського права  12.04.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Шаламов Руслан Васильович, Каліберда Микита Сергійович, Носов 
Георгій Андрійович  

 

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)  "Біологія і екологія (рівень стандарту)" підручник для 11 класу 
закладів загальної середньої освіти   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Підручник написано відповідно до вимог Державного стандарту базової 
і повної загальної середньої освіти та  чинної програми з біології і 
екології для закладів загальної середньої освіти.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87716  
 

Дата реєстрації авторського права  12.04.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Свінтковська Світлана Андріївна, Верготі Лідія Танасіївна, Ткаченко 
Світлана Іванівна, Реу 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 навчального характеру, ілюстрація  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  "Українська мова та читання" підручник для 2 класу з навчанням 
молдовською мовою закладів загальної середньої освіти (у 2-х 
частинах, з аудіосупроводом)   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Підручник написано відповідно до вимог Державного стандарту базової 
і повної загальної середньої освіти та чинної програми з української 
мови для закладів з навчанням молдовською мовою загальної 
середньої освіти.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87717  
 

Дата реєстрації авторського права  12.04.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Свінтковська Світлана Андріївна, Гашибаязова Олександра 
Василівна, Пасат Олександра Олександрівна  

 

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)  "Українська мова" підручник для 6 класу з навчанням молдовською 
мовою закладів загальної середньої освіти   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Підручник написано відповідно до вимог Державного стандарту базової 
і повної загальної середньої освіти та чинної програми з української 
мови для закладів з навчанням молдовською мовою загальної 
середньої освіти.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87718  
 

Дата реєстрації авторського права  12.04.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Гаран Марина Сергіївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір наукового характеру "Методичні 
рекомендації для викладачів "Методика використання 
мультимедійного методичного комплексу навчальної дисципліни 
"Методика навчання освітньої галузі "Математика"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Твір містить правила-орієнтири діяльності викладача зі створення 
власної презентації лекції за допомогою конструктора презентацій 
лекцій з розробки практичного/лабораторного заняття з 
використанням банку мультимедійних матеріалів і банку тестових 
завдань.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87719  
 

Дата реєстрації авторського права  12.04.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Гаран Марина Сергіївна, Саган Олена Валеріївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Посібник "Основи інформатики з елементами програмування. 
Практикум для студентів спеціальностей 012. Дошкільна освіта 013. 
Початкова освіта"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Запропоновані завдання для практичних робіт мають детальний 
алгоритм виконання з метою формування у студентів інформатичних 
компетентностей, які є базовими для опанування методики організації 
занять з дітьми дошкільного та молодшого шкільного віку. 
  

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87720  
 

Дата реєстрації авторського права  12.04.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Морська Лілія 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)  "Англійська мова (11-й рік навчання, профільний рівень)" підручник 
для 11 класу закладів загальної середньої освіти   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Підручник призначено для учнів одинадцятих класів закладів 
загальної середньої освіти, що виконують навчальну програму за 
профільним рівнем.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87721  
 

Дата реєстрації авторського права  12.04.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Криховець-Хом'як Лілія Ярославівна, Длугопольський Олександр 
Володимирович, Вірковська Анастасія 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)  "Економіка (профільний рівень)" підручник для 11 класу закладів 
загальної середньої освіти   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Навчальне видання містить теоретичні і прикладні матеріали, які 
розкривають сутність екомічних процесів і явищ на рівні підприємства 
і загальнодержавної економіки в умовах глобалізації.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87722  
 

Дата реєстрації авторського права  12.04.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Сургунд 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)  Стаття "Професійна мобільність як психологічна основа подолання 
професійних криз у синергетичній системі професійного розвитку 
особистості"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Сургунд Н. А. Професійна мобільність як 
психологічна основа подолання професійних криз у синергетичній 
системі професійного розвитку особистості // Проблеми емпіричних 
досліджень в психології. - 2015. - Випуск 12. - С. 82-93. 

 

Анотація   

У статті розглядається професійна мобільність фахівця як важлива 
складова синергетичної системи професійного розвитку особистості.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87723  
 

Дата реєстрації авторського права  12.04.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Васильків Ірина Дмитрівна, Кравчук Валентина Миколаївна, Бурак 
Володимир Ярославович, Марін Олександр Костянтинович, 
Волошкевич Геннадій Андрійович, Попова Наталія Олександрівна, 
Хлипавка Леся Миколаївна, Іващенко Віктор Анатолійович  
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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)  "Правознавство (профільний рівень)" підручник для 11 класу закладів 
загальної середньої освіти   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Підручник підготовлено відповідно до навчальної програми з 
правознавства для 10-11 класів (профільний рівень) закладів загальної 
середньої освіти, затвердженої на колегії МОНУ 28.09.2017 та 
затвердженої Наказом Міністерства освіти і науки № 1407 від 23 
жовтня 2017 року.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87724  
 

Дата реєстрації авторського права  12.04.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Сургунд 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)  Стаття "Професійна мобільність як фактор забезпечення 
поліваріантності професійного (кар'єрного) розвитку сучасного 
фахівця"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У статті проведено аналіз психологічних концепцій професійного 
розвитку в рамках теорії вибору та розвитку кар'єри.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87725  
 

Дата реєстрації авторського права  12.04.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Хлібовська Ганна Миколаївна, Наумчук Оксана Володимирівна, 
Крижановська Марія Євгенівна, Гирич Ігор Борисович, Бурнейко Ігор 
Олегович  

 

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)  "Історія України (рівень стандарту)" підручник для 11 класу закладів 
загальної середньої освіти   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Підручник з історії України для 11 класу містить навчальний матеріал 
курсу, хронологічно обмежений 1945-2018 рр. відповідно до чинної 
програми для роздільного вивчення курсів історії України та 
всесвітньої історі.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87726  
 

Дата реєстрації авторського права  12.04.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Сургунд 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)  Методичний посібник "Психологія інтелекту. Лабораторний 
практикум з дисципліни для студентів спеціальності "Психологія"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Психологія інтелекту : лабораторний практикум з 
дисципліни для студентів спеціальності "Психологія" / Н. А. Сургунд. - 
Хмельницький : ХНУ, 2017. - 76 с. 

 

Анотація   

У творі наведені матеріали лабораторних робіт відповідно до 
навчальної програми вивчення дисципліни.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87727  
 

Дата реєстрації авторського права  12.04.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Сургунд 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)  Стаття "Сучасний погляд на проблему професійної мобільності як 
комплексного елементу системи ринку праці: синергетичний підхід"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Сургунд Н. А. Сучасний погляд на проблему 
професійної мобільності як комплексного елементу системи ринку 
праці: синергетичний підхід // Вісник Національного університету 
оборони України. - 2015. - № 2 (45). - С. 262-267. 

 

Анотація   

Професійна мобільність розглядається як багатоаспектне явище на 
основі комплексу наукових підходів. В економіко-психологічному 
контексті даного дослідження професійна мобільність визначається 
важливим регулюючим елементом-підсистемою синергетичної системи 
ринку праці, що характеризує синергетивну динаміку її розвитку. 
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87728  
 

Дата реєстрації авторського права  12.04.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Сургунд 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)  Стаття "Когнітивні механізми свідомості у контексті синергетичного 
підходу до проблеми професійної мобільності особистості"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Сургунд Н. А. Когнітивні механізми свідомості у 
контексті синергетичного підходу до проблеми професійної мобільності 
особистості // Науковий вісник Херсонського державного університету. 
- 2018. - Випуск 5. - С. 134-141. 

 

Анотація   

В статті розглядається можливість застосування принципів 
синергетичного підходу до аналізу механізмів когнітивного 
забезпечення професійної мобільності за допомогою функції 
"когнітивно несвідомої" інформації.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87729  
 

Дата реєстрації авторського права  12.04.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Лозовий Олександр Володимирович (Марк Голдман, Mark Goldman)  
 

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 в жанрі фантастичної комедії "Они 
смеются с нас"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87730  
 

Дата реєстрації авторського права  12.04.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Опанасюк Юлія Анатоліївна, Марченко Анна Вікторівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Сумський державний 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 "Оцінка збитків від техногенних катастроф"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Функціональним призначенням програми є визначення кількісних 
складових матеріальних та людських збитків від техногенних 
катастроф з метою оцінки реальних та прогнозованих подій. Програма 
виконує введення і обробку даних, зберігаючи результат обчислень в 
базі даних.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87731  
 

Дата реєстрації авторського права  12.04.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Опанасюк Юлія Анатоліївна, Марченко Анна Вікторівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Сумський державний університет 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Аналіз інвестиційної привабливості регіону"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Функціональними призначенням програм є визначення показників 
інвестиційної привабливості регіонів для оцінки рентабельності 
відкриття приватного бізнесу в регіонах України. Програма виконує 
введення і обробку даних, зберігаючи результат обчислень в базі даних. 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87732  
 

Дата реєстрації авторського права  12.04.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Щербакова 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 "Психодіагностика імпліцитних теорій інтелекту учнів 
основної школи"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Представлено результати україномовної стандартизації опитувальника 
наполегливості у викананні домашньої роботи.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87733  
 

Дата реєстрації авторського права  12.04.2019  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Щербакова Олена Олександрівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Психодіагностика наполегливості у виконанні 
домашніх завдань учнів основної школи"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Представлено результати україномовної стандардизації опитувальника 
наполегливості у виконанні домашньої роботи.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87734  
 

Дата реєстрації авторського права  12.04.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Говорнян Лілія Серафимівна, Єнекюк Іоана Семенівна, Ротару 
Людмила Миколаївна  

 

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)  "Румунська мова (профільний рівень)" підручник для 11 класу з 
навчанням румунською мовою закладів загальної середньої освіти   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Підручник відповідає вимогам "Державного стандарту базової і повної 
середньої освіти" та навчальній програмі з "Румунської мови 
(профільний рівень)" для учнів 10-11 класів для закладів загальної 
середньої освіти з навчанням румунською мовою.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87735  
 

Дата реєстрації авторського права  12.04.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Браун Єва Ласловна, Зикань Христина Імрівна, Ковач-Буркуш 
Єлизавета Степанівна  

 

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)  "Угорська мова (профільний рівень)" підручник для 11 класу з 
навчанням угорською мовою закладів загальної середньої освіти   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Навчальний зміст підручника відповідає вимогам нової Навчальної 
програми з угорської мови (профільний рівень) для 10-11 класів 
загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням угорською мовою.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87736  
 

Дата реєстрації авторського права  12.04.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Шумицька Галина Василівна, Гнаткович Тетяна Дмитрівна, Ківеждій 
Олеся Василівна, Лукач Андріанна Юліївна, Борисова Єва Елемирівна  

 

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" підручник для 6 класу з навчанням угорською 
мовою закладів загальної середньої освіти   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У підручнику вміщено матеріал, який допоможе учням повторити 
вивчене, поглибити й доповнити свої знання про фонетику, лексику і 
фразеологію, морфологію, синтаксис і пунктуацію, вдосконалити 
вміння спілкуватися, правильно вживати слова і будувати речення, 
зробити своє мовлення багатим і різноманітним, а також підготуватися 
до підсумкового тестування.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87737  
 

Дата реєстрації авторського права  12.04.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Тушніцка Надія Михайлівна, Пилип Мар'яна Богданівна  
 

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" підручник для 6 класу з навчанням польською 
мовою закладів загальної середньої освіти   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Підручник написаний відповідно до вимог чинної програми.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87738  
 

Дата реєстрації авторського права  12.04.2019  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Говорнян Лілія Серафимівна, Колесникова Дойна Олександрівна  
 

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)  "Румунська література (профільний рівень)" підручник для 11 класу з 
навчанням румунською мовою закладів загальної середньої освіти   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Підручник відповідає вимогам "Державного стандарту базової і повної 
середньої освіти" та навчальній програмі з "Румунської літератури 
(профільний рівень)" для учнів 10-11 класів для закладів загальної 
середньої освіти з навчанням румунською мовою.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87739  
 

Дата реєстрації авторського права  12.04.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Бабіч Надія Денисівна (Бабич Надія Денисівна), Фонарюк Тетяна 
Іванівна, Морараш Анжела Костянтинівна  

 

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" підручник для 6 класу з навчанням румунською 
мовою закладів загальної середньої освіти   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87740  
 

Дата реєстрації авторського права  12.04.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Бібік Надія Михайлівна, Бондарчук Галина Павлівна, Корнієнко 
Марина Михайлівна, Крамаровська Світлана Миколаївна, Зарецька 
Ірина Тимофіївна  

 

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) (Частина 1 авт. Бібік Н. М., Бондарчук Г. П.) 
(Частина 2 авт. Корнієнко М. М., Крамаровська С. М., Зарецька І. Т.)   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Підручник створений за Типовою освітньою програмою, розробленою 
під керівництвом О. Я. Савченко.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87741  
 

Дата реєстрації авторського права  15.04.2019  
 

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  Літературний письмовий твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Поема "Птенцовый вездеход"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

До книги увійшли складені твори відображення емоцій та характеру 
життя 8 образів у вигляді віршів.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87742  
 

Дата реєстрації авторського права  15.04.2019  
 

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  Літературний письмовий твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Новела "Монарх"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

До книги увійшли прозаїчні оповідання з народного життя, образи яких 
відображені у пригодах головних героїв у військовому сенсі розуміння.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87743  
 

Дата реєстрації авторського права  15.04.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Норець Максим Олександрович, Веремійчук Юрій Андрійович, 
Замулко Анатолій Ігоревич  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   
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Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "ФОРМУВАННЯ ПІДХОДІВ ОЦІНЮВАННЯ 
ВПЛИВУ ВЕС І СЕС НА ПОБУДОВУ БАЛАНСІВ ПОТУЖНОСТІ 
ОБ'ЄДНАНОЇ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ НА 2018, 2020 
Р.Р."   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Розвиток сучасної світової енергетики значною мірою обумовлений 
зростанням встановленої потужності відновлювальних джерел енергії і 
збільшенням їх впливу на формування балансів потужності 
енергосистем країн, у тому числі і об'єднаної енергетичної системи 
України.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87744  
 

Дата реєстрації авторського права  15.04.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Крикун 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 "Формування видатків бюджету на соціальне 
забезпечення"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Крикун Т. І. Формування видатків бюджету на 
соціальне забезпечення // Економічний вісник університету. Переяслав-
Хмельницький державний університет імені Григорія Сковороди. - 
2016. - Випуск 30/1, - С. 162-169. 

 

Анотація   

Розкрито сутність видатків бюджету щодо фінансування видатків 
соціального спрямування. Проаналізовано розвиток фінансування 
соціального захисту населення як системи фінансових відносин. 
Розкрито особливості формування видатків бюджету на соціальний 
захист населення в умовах трансформації економіки.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87745  
 

Дата реєстрації авторського права  15.04.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Крикун 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 "Інституційні засади розвитку системи управління 
видатками бюджету"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Крикун Т. І. Інституційні засади розвитку системи 
управління видатками бюджету / Вісник Дніпропетровської державної 
фінансової академії: Економічні науки. - 2012. - № 1 (27). - С. 119-124. 

 

Анотація   

Розглянуто передумови становлення системи планування видатків 
бюджету. Проаналізовано розвиток бюджетної системи, етапів 
формування системи бюджетного планування. Запропоновано шляхи 
удосконалення формування бюджетних видатків.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87746  
 

Дата реєстрації авторського права  15.04.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Крикун 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 "Державні видатки: фінансовий контроль та аудит"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Крикун Т. І. Державні видатки: фінансовий контроль 
та аудит / Вісник Харківського національного університету імені В. М. 
Каразіна. - 2011. - № 2. - С. 119-126.  

 

Анотація   

Розкрито роль і місце державних видатків у бюджетній політиці, 
фінансового контролю у системі підвищення ефективності видатків 
бюджету. Визначено державний внутрішній фінансовий контроль як 
інструмент посилення якості державного управління економіки.   
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87747  
 

Дата реєстрації авторського права  15.04.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Крикун 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 "Бюджетний механізм видатків розвитку"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Крикун Т. І. Бюджетний механізм видатків розвитку / 
Наукові праці НДФІ. - 2010. - Випуск 1 (50). - С. 33-39. 

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87748  
 

Дата реєстрації авторського права  15.04.2019  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Гаврилюк Володимир Андрійович, Валецька Оксана Вікторівна, 
Бортнік Тетяна Павлівна, Бортнік Андрій Миколайович  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Поліська дослідна станція Національного наукового центру "Інститут 
ґрунтознавства та агрохімії імені О.Н. Соколовського" 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір науково-практичного характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Брошура "Застосування систем удобрення сільськогосподарських 
культур за використання комплексних добрив, що адаптовані до 
зональних ґрунтово-кліматичних умов Західного Полісся (науково-
практичні рекомендації)"    

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Застосування систем удобрення 
сільськогосподарських культур за використання комплексних добрив, 
що адаптовані до зональних ґрунтово-кліматичних умов Західного 
Полісся (науково-практичні рекомендації) / В. А. Гаврилюк, О. В. 
Валецька, Т. П. Бортнік, А. М. Бортнік - Луцьк: ПП Іванюк В. П., 2018. 
- 33 с. 

 

Анотація   

Розглянуто зональні особливості вирощування сільськогосподарських 
культур, проведено аналіз існуючих підходів до виготовлення та 
застосування комплексних органічних добрив у агровиробництві.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87749  
 

Дата реєстрації авторського права  15.04.2019  
 

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 "Зачарований в опудало"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Пропонується казка для дітей віком 7-14 років. Діти Валя і Петрик на 
городі знаходять опудало, яке потім виявляється насправді 
зачарованим принцом.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87750  
 

Дата реєстрації авторського права  15.04.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Кисляк Ганна Миколаївна  
 

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 "Військова діяльність О. В. Колчака у період Першої світової 
війни"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Розглядається діяльність О. В. Колчака як видатного воєноначальника 
та флотоводця Росії у 1914-1918 рр. Проаналізовано великі його заслуги 
перед вітчизною на посаді командувача Російського військового флоту. 
  

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87751  
 

Дата реєстрації авторського права  15.04.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Коржевський Михайло Юрійович  
 

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 "Вплив оздоровчої фізичної культури на організм студента"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У статті розглядається оздоровчий та профілактичний ефект масової 
фізичної культури у тісному поєднанні з підвищеною фізичною 
активністю, підсиленням функцій опорно-рухового апарату, 
активізацією обміну речовин.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87752  
 

Дата реєстрації авторського права  15.04.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Міщенчук Олег Романович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "Сенсорні системи 
України" 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Програмний продукт "ТачІнформ"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Комп'ютерна програма призначена для відображення інформації на 
пристроях із сенсорними екранами, демонстрації документів, фото- та 
відеоматеріалів, з можливістю створювати розгалужену інформаційну 
структуру з об'єктами управління у вигляді меню, кнопок, піктограм, 
графічних елементів.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87753  
 

Дата реєстрації авторського права  15.04.2019  
 

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 "Визначення проективних координат циклічних точок 
площини"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87754  
 

Дата реєстрації авторського права  15.04.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Коломієць Леонід Володимирович, Подостроєць Кирило 
Олександрович, Подостроєць Лариса 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 "RAZVOJ NOVE METODE METROLOGSKOG 
KONTROLE GEODESICKIH UREDAJA U LABORATORIJSKIM 
UVJETIMA/РОЗВИТОК НОВИХ МЕТРОЛОГІЧНИХ МЕТОДІВ 
КОНТРОЛЮ ГЕОДЕЗИЧНИХ ПРИЛАДІВ У ЛАБОРАТОРНИХ 
УМОВАХ"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Коломієць Леонід Володимирович. Розвиток нових 
метрологічних методів контролю геодезичних приладів у лабораторних 
умовах: Коломієць Л. В., Подостроєць К. О., Подостроєць Л. О. 
Монографія. - Одеса: Бондаренко М. О., 2018. - 122 с. 

 

 

Анотація   

Представлений аналіз сучасного стану справ у сфері геодезичних 
вимірювань та метрологічного забезпечення геодезичних приладів.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87755  
 

Дата реєстрації авторського права  15.04.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Олещенко 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 наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Організація комп'ютерних мереж: лабораторний 
практикум"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87756  
 

Дата реєстрації авторського права  15.04.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Олещенко 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 "Організація комп'ютерних мереж: конспект лекцій"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87757  
 

Дата реєстрації авторського права  15.04.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Олещенко 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 "Програмне забезпечення для бронювання місць на 
автобус у міжміському сполученні"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87758  
 

Дата реєстрації авторського права  15.04.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Олещенко 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 наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Програмне забезпечення для організації роботи 
рухомого складу приватних АТП"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87759  
 

Дата реєстрації авторського права  15.04.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Коломієць Леонід Володимирович, Лимаренко 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)  Монографія "Конструктивні способи підвищення несучої здатності 
металоконструкцій та безпечності роботи спеціальних кранів. Книга 1. 
Теоретичні дослідження елементів несучої системи спеціальних кранів 
при різних граничних умовах"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Коломієць Леонід Володимирович. Конструктивні 
способи підвищення несучої здатності металоконструкцій та 
безпечності роботи спеціальних кранів. Книга 1. Теоретичні 
дослідження елементів несучої системи спеціальних кранів при різних 
граничних умовах. Монографія: Коломієць Л. В., Лимаренко О. М. - 
Одеса: Бондаренко М. О., 2018. - 88 с.  

 

Анотація   

Досліджені металоконструкції та основні несучі елементів спеціальних 
кранів, внесені конструктивні зміни для підвищення несучої здатності 
вузлів і елементів кранів.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87760  
 

Дата реєстрації авторського права  15.04.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Коломієць Леонід Володимирович, Лимаренко 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)  Монографія "Конструктивні способи підвищення несучої здатності 
металоконструкцій та безпечності роботи спеціальних кранів. Книга 2. 
Оцінка металоконструкцій спеціальних кранів з деформаціями та 
вичерпним строком експлуатації"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Коломієць Леонід Володимирович. Конструктивні 
способи підвищення несучої здатності металоконструкцій та 
безпечності роботи спеціальних кранів. Книга 2. Оцінка 
металоконструкцій спеціальних кранів з деформаціями та вичерпним 
строком експлуатації. Монографія: Коломієць Л. В., Лимаренко О. М. - 
Одеса: - Бондаренко М. А., 2018. - 166 с. 

 

Анотація   

В монографії досліджені металоконструкції та основні несучі елементів 
спеціальних кранів, внесені конструктивні зміни для підвищення 
несучої здатності вузлів і елементів кранів.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87761  
 

Дата реєстрації авторського права  15.04.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Коломієць Леонід Володимирович, Перетяка Наталія Олександрівна, 
Боряк Костянтин Федорович, Тимохіна Людмила Борисівна  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчальний посібник "Нормативно-правові акти у сфері 
енергозбереження"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Перетяка Н.О. Нормативно-правові акти у сфері 
енергозбереження: Навчальний посібник / Перетяка Н. О., Коломієць 
Л. В., Боряк К. Ф., Тимохіна Л. Б.; за загальною редакцією проф. 
Коломійця Л. В. - Одеса: ФОП Бондаренко М. О., 2018. - 164 с. 

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87762  
 

Дата реєстрації авторського права  15.04.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Райська Маргарита Валеріївна, Сніжко Дмитро 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 "Up In The Sky"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87763  
 

Дата реєстрації авторського права  15.04.2019  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Коломієць Леонід Володимирович, Оробєй Віктор Федорович, 
Дащенко Олександр Федорович, Лимаренко Олександр Михайлович  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Підручник "Напряжения и деформации в инженерных сооружениях"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Коломиец Леонид Владимирович. Напряжения и 
деформации в инженерных сооружениях. Учебник / Коломиец Л. В., 
Оробей В. Ф., Дащенко А. Ф., Лимаренко А. М. - Одесса: - Бондаренко 
М. А., 2018. - 268 с. 

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87764  
 

Дата реєстрації авторського права  15.04.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Потьомкіна Ольга Костянтинівна  
 

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 з текстом "Дякую за все"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87765  
 

Дата реєстрації авторського права  15.04.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Потьомкіна Ольга Костянтинівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Музичний твір з текстом "Worth it"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87766  
 

Дата реєстрації авторського права  15.04.2019  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Потьомкіна Ольга Костянтинівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Музичний твір з текстом "Patience is all l've got"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87767  
 

Дата реєстрації авторського права  15.04.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Потьомкіна Ольга Костянтинівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Музичний твір з текстом "In the pouring rain"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87768  
 

Дата реєстрації авторського права  15.04.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Дьяченко Дмитро Вікторович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір "Цигун. Искусство пестования жизни. 
Введение в практику гун-фу"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У книзі достатньо викладено основні теоретичні погляди і практичні 
методи стародавнього китайського мистецтва цігун як частини шляху 
гун-фу.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87769  
 

Дата реєстрації авторського права  15.04.2019  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Ашихміна Наталія Віталіївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Наукова стаття "Сутність і компонентна структура фахової культури 
майбутніх учителів музики"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У статті розглянуто проблему формування фахової культури студентів 
у процесі музичного навчання у педагогічних університетах.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87770  
 

Дата реєстрації авторського права  15.04.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Ашихміна Наталія Віталіївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Наукова стаття "Соціально-психологічний аспект проблеми адаптації 
першокурсників до музичного навчання в педагогічних університетах"  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У статті розглянуто соціально-психологічний аспект проблеми 
адаптації першокурсників до музичного навчання в закладах  вищої 
мистецько-педагогічної освіти.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87771  
 

Дата реєстрації авторського права  15.04.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Ляпунова Валентина Анатоліївна, Волкова Віра Андріївна, Городнича 
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)  Письмовий твір "Ігри народів світу: Збірник народних ігор з 
формування толерантного ставлення до різних національностей у 
старших дошкільників. Навчальний посібник до практичних занять 
для студентів спеціальності "Дошкільна освіта"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Проблема формування толерантності є однією з пріоритетних завдань 
ХХІ ст.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87772  
 

Дата реєстрації авторського права  15.04.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Ляпунова Валентина Анатоліївна, Волков Олександр Григорович, 
Волкова Віра Андріївна, Добровольська Лариса Пантеліївна, Жейнова 
Світлана Сергіївна, Канарова Ольга Вікторівна, Третякова 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)  Монографія "Нариси з аксіології особистості: дитина і вихователь"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

В монографії досліджується своєрідність формування цінностей у 
дошкільному віці на рівні філософської, педагогічної та психологічної 
проблематики.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87773  
 

Дата реєстрації авторського права  15.04.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Москальова Людмила Юріївна, Курносова Катерина Віталіївна, 
Федоренко 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)  Письмовий твір "Довідник діалогічних універсалій релігійної етики в 
сучасних соціальних практиках релігійних громад міста Мелітополя"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Довідник діалогічних універсалій релігійної етики в 
сучасних соціальних практиках релігійних громад міста Мелітополя / 
Курносова К. В., Федоренко О. М.; за заг. ред. д-ра пед. наук, проф. 
Москальової Л. Ю. Мелітополь: ФОП Однорог Т. В., 2018. - 132 с. 

 

Анотація   

У довіднику вміщено відомості про діяльність релігійних громад м. 
Мелітополь, наведено думки представників релігійних громад 
ідентичностей щодо налагодження між ними діалогу.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87774  
 

Дата реєстрації авторського права  15.04.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Ляпунова Валентина Анатоліївна, Корсакова Юлія Олексіївна, 
Стотика Ірина Георгіївна  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Письмовий твір "Вимоги до оформлення науково-методичних видань. 
Методичні рекомендації"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Методичні рекомендації також містять вимоги щодо якісного 
оформлення різних видань та блок нормативно-правових документів.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87775  
 

Дата реєстрації авторського права  15.04.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Фалько Наталя Миколаївна, Каткова Тетяна Анатоліївна, Денисов 
Ігор 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)  Письмовий твір "Концепція освітньої діяльності Мелітопольського 
державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького 
освітньої послуги з підвищення кваліфікації педагогічних та науково-
педагогічних працівників за спеціальністю 053 Психологія, 
спеціалізацією Сучасності інноваційні технології галузі знань 05 
Соціальні та поведінкові науки"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87776  
 

Дата реєстрації авторського права  15.04.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Степанян Рубен Едуардович  
 

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 науково-практичного характеру "Проект 
мобильного приложения для адвокатов "MOBILE ADVOCATE"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87777  
 

Дата реєстрації авторського права  15.04.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Кокош Ольга Лесієвна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Буду я тобі співати"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87778  
 

Дата реєстрації авторського права  15.04.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Лук'янцева 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 "Карта комплексного медицинского обследования 
ребенка с энурезом"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Карта комплексного медичного обстеження дитини з енурезом 
представлена запропонованими необхідними даними неврологічного 
огляду та даними лабораторно-інструментального обстеження, що 
дозволить правильне проведення диференціальної діагностики між 
неврозоподібним енурезом у дітей за гіпотонічним типом і 
гіпертонічним-гіперрефлекторним типом, а також виявлення 
невротичного енурезу у дітей.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87779  
 

Дата реєстрації авторського права  16.04.2019  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Горожанкіна Оксана Юріївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Наукова стаття "Педагогічні умови формування інтерпретаційної 
компетентності в майбутніх учителів музичного мистецтва в процесі 
навчання гри на фортепіано"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Горожанкіна О. Ю. Педагогічні умови формування 
інтерпретаційної компетентності в майбутніх учителів музичного 
мистецтва в процесі навчання гри на фортепіано // Збірник наукових 
праць. Педагогічні науки. - 2018. - Випуск LXXXII. Том 2. - С. 107-111. 

 

Анотація   

У статті представлено результати теоретичного узагальнення та 
практичного вирішення проблеми формування інтерпретаційної 
компетентності майбутніх учителів музичного мистецтва в процесі 
навчання гри на фортепіано; визначено та обґрунтовано педагогічні 
умови формування інтерпретаційної компетентності майбутніх 
учителів музики в процесі занять у фортепіанному класі.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87780  
 

Дата реєстрації авторського права  16.04.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Ковдря Даніл Вікторович, Гусєва Вікторія Володимирівна, Хотін 
Максим Валентинович, Романюк Яна Миколаївна, Шемеляк Галина 
Михайлівна  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Акціонерне товариство "Українська залізниця" 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комплекс комп'ютерних програм "Формування компонентів 
електронного маршруту машиніста (ЕММ) в частині інформації про 
локомотив, локомотивну бригаду та виконану роботу (в обсязі розділів 
1.3.7)"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

До складу програмного комплексу формування компонентів 
електронного маршруту машиніста входить: генерація єдиного номера 
маршруту машиніста, формування початкового ЕММ при явці 
локомотивної бригади, формування на підставі оперативних моделей 
повного ЕММ при здачі маршруту (в обсязі розділів 1.3.7 - локомотив, 
бригада та виконана робота), формування вихідних довідок.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87781  
 

Дата реєстрації авторського права  16.04.2019  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Цейтлін Семен Юлійович, Подоляк Сергій Вячеславович, Михаліна 
Ольга Олександрівна, Труш Олександр Юрійович  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Акціонерне товариство "Українська залізниця" 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комплекс комп'ютерних програм "Забезпечення інформаційного 
обміну між автоматизованими системами. Системні компоненти"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Системними програмними компонентами інформаційного обміну між 
автоматизованими системами вирішуються питання стандартизації 
процесу передачі даних між різними інформаційними системами. До 
системних компонентів входять: служба імпорту для прийому 
інформації; бібліотеки, що встановлюються в системах-джерелах 
інформації і взаємодіють зі службою імпорту.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87782  
 

Дата реєстрації авторського права  16.04.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Чередниченко Михайло Семенович, Чепіжко Сергій Петрович, 
Федосєєв Георгій Сергійович, Гук Михайло Леонідович, Острогова 
Людмила Миколаївна  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Акціонерне товариство "Українська залізниця" 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комплекс комп'ютерних програм "Організація віртуальної мережі 
через MQSeries для обміну інформацією із "третіми" країнами"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Метою даної розробки є забезпечення віртуальної мережі засобами 
системи управління чергами повідомлень MQSeries, що забезпечує 
гнучке рішення для організації асинхронної взаємодії між програмами 
в розподіленому середовищі, надаючи єдиний програмний інтерфейс 
для більшості програмно-апаратних платформ і забезпечуючи 
гарантовану доставку повідомлень.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87783  
 

Дата реєстрації авторського права  16.04.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Чередниченко Михайло Семенович, Горбачова Ірина Сергіївна, Кійко 
Ірина Михайлівна, Бровкіна Ірина Юріївна, Каракуц Дмитро Ігорович  
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Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Акціонерне товариство "Українська залізниця" 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комплекс комп'ютерних програм "Моніторинг стану та дислокації 
локомотивів, з використанням ССН. (АРМ "Навігація")" ("АРМ 
"Навігація")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Твір призначений для забезпечення інформацією про поточний стан 
локомотивів, оснащених бортовими пристроями систем супутникової 
навігації (ССН), їх оперативну дислокацію та архів переміщень на 
полігоні АТ "Укрзалізниця". Програмні засоби реалізовано за WEB-
технологією з використання картографічних сервісів в межах єдиного 
корпоративного інформаційного порталу АТ "Укрзалізниця".  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87784  
 

Дата реєстрації авторського права  16.04.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Цейтлін Семен Юлійович, Жевжик Євген Григорович, Репа 
Олександр Павлович, Овчаренко Сергій Миколайович, Стегній Тетяна 
Олександрівна  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Акціонерне товариство "Українська залізниця" 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комплекс комп'ютерних програм "Розрахунок статистичної бази 
даних показників для аналізу графіка виконаного руху пасажирських 
та приміських поїздів"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Твір призначений для розрахунку та взаємодії сервера інформаційного 
забезпечення з базою даних ORACLE у частині розрахунку читання та 
запису даних статистичної бази даних показників, що 
використовуються для аналізу графіка виконаного руху пасажирських 
та приміських поїздів.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87785  
 

Дата реєстрації авторського права  16.04.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Горбачова Ірина Сергіївна, Коваленко Людмила Олексіївна, 
Павлючкова Анна Львовна, Хатунцев Костянтин Володимирович, 
Шевченко Володимир Васильович  
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Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Акціонерне товариство "Українська залізниця" 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комплекс комп'ютерних програм "Розрахунок статистичної бази 
даних для обліку вагонних парків (в обсязі звітів ДО-2 та ДО-6)"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

До складу програмного комплексу створення статбази ДО-2, ДО-6 
входять: створення та ведення даних в таблиці поїздо-вагонних 
операцій, таблиці зрізів стану та дислокації вагонів на звітну добу, 
таблиць за технологічними циклами. Створена єдина база даних по 
вагонних парках в обсязі показників актуалізованих методик ДО-2, ДО-6.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87786  
 

Дата реєстрації авторського права  16.04.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Ковдря Даніл Вікторович, Тищенко-Горбенко Кирил Павлович, 
Школяр Яніна Марківна, Скоропад Ірина Ігорівна, Пелипенко Лариса 
Вікторівна  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Акціонерне товариство "Українська залізниця" 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комплекс комп'ютерних програм "Серверна частина АС УППВ. 
Формування реєстрів порожніх вагонів для пересилання під заявки на 
навантаження"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Метою даної розробки є автоматизація процесу планування 
забезпечення вагонним парком для організації перевезення, а саме 
оперативного моделювання та прогнозування ефективності 
логістичних схем, спрямування транспортних потоків залежно від 
наявних потреб по видах рухомого складу на станціях навантаження 
для суттєвого зменшення порожнього пробігу вагонів як однієї із 
значних витратних статей та в результаті підвищення економічної 
ефективності перевізного процесу в цілому.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87787  
 

Дата реєстрації авторського права  16.04.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Кучма Марія Олександрівна, Задорожна Ірина Павлівна  
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Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  "Англійська 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  87788  
 

Дата реєстрації авторського права  16.04.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Галиця Ігор Олександрович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Цикл наукових розробок № 11"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Складається з наступних розробок: 1. Внутрішні венчури - крок до 
ефективності інноваційного процесу; 2. Підготовка креативного 
фахівця - вимога часу; 3. Закон посилення нестабільності соцільно-
економічного розвитку як результат індустріалізації і автоматизації 
інтелектуальної діяльності (праця) (вар 2 р); 4. Закон посилення 
нестабільності соцільно-економічного розвитку як результат 
індустріалізації і автоматизації інтелектуальної праці (вар 3 у).  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87789  
 

Дата реєстрації авторського права  16.04.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Жижченко Олександр Олександрович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Музичний твір з текстом "Неймовірний світ"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87790  
 

Дата реєстрації авторського права  16.04.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Ніка Вєрнікова (псевдонім)  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Книга "Психологическое Таро Ники Верниковой"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Верникова Ника Психологическое Таро г. Винница: 
ТОВ "Друк плюс". - 2019 г. - 200 с. 

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87791  
 

Дата реєстрації авторського права  16.04.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Нечипоренко Аліна Володимирівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Стаття "Теоретичні аспекти бюджетної децентралізації місцевого 
самоврядування в Україні"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Нечипоренко А. В. Теоретичні аспекти бюджетної 
децентралізації місцевого самоврядування в Україні // Науковий вісник 
Ужгородського національного університету. - 2016. - Серія Міжнародні 
економічні відносини та світове господарство. - Випуск 6 частина 2. - С. 
122-125. 

 

Анотація   

У статті розглянуто теоретичні підходи до визначення понять 
"децентралізація" та "бюджетна децентралізація".  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87792  
 

Дата реєстрації авторського права  16.04.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Нечипоренко Аліна Володимирівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 



Авторське право і суміжні права. Бюлетень № 53, 2019 

 

198 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Стаття "Зарубіжний досвід використання фінансових інструментів 
стимулювання регіонального розвитку"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Нечипоренко А. В. Зарубіжний досвід використання 
фінансових інструментів стимулювання регіонального розвитку // 
Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. - 2017.- 
Серія: Економіка і менеджмент. - Випуск 35 частина 2. - С. 97-101. 

 

Анотація   

У статті розглянуто зарубіжний досвід використання фінансових 
інструментів стимулювання регіонального розвитку. 
  

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87793  
 

Дата реєстрації авторського права  16.04.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Бедринець Мирослава Дмитрівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Стаття "Розвиток державного внутрішнього фінансового контролю в 
Україні"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Бедринець М. Д. Розвиток державного внутрішнього 
фінансового контролю в Україні // Науковий вісник Міжнародного 
гуманітарного університету. - 2015. - Серія: Економіка і менеджмент. - 
Випуск 10. - С. 224-227. 

 

Анотація   

У статті розглянуто проблеми, що пов'язані з розвитком державного 
внутрішнього фінансового контролю в Україні.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87794  
 

Дата реєстрації авторського права  16.04.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Бедринець Мирослава Дмитрівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Стаття "Лідерство у фінансах: практичний аспект"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Бедринець М. Д. Лідерство у фінансах: практичний 
аспект // Наукові записки Національного університету "Острозька 
академія". - 2018. - Серія "Економіка" № 8 (36). - С. 59-64. 

 

Анотація   

У статті розглянуто проблему розвитку лідерства у фінансовій сфері.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87795  
 

Дата реєстрації авторського права  16.04.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Бедринець Мирослава Дмитрівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Стаття "Бюджетна децентралізація як необхідна умова регіонального 
розвитку"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Бедринець М. Д. Бюджетна децентралізація як 
необхідна умова регіонального розвитку // Наукові записки 
Національного університету "Острозька академія". - 2018. - Серія 
"Економіка" № 9 (37). - С. 98-102. 

 

Анотація   

У статті розглянуто проблеми бюджетної децентралізації в Україні як 
необхідної умови регіонального розвитку.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87796  
 

Дата реєстрації авторського права  16.04.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Бедринець Мирослава 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)  Автореферат "Фінансове забезпечення діяльності малих 
підприємницьких структур"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Автореферат присвячено дослідженню фінансового забезпечення 
діяльності малих підприємницьких структур.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87797  
 

Дата реєстрації авторського права  16.04.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Бедринець Мирослава Дмитрівна  
 

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 "Ефективність діяльності суб'єктів підприємництва в сучасних 
умовах господарювання"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Бедринець М.Д. Ефективність діяльності суб'єктів 
підприємництва в сучасних умовах господарювання //Бізнес інформ. - 
2013. - № 4. - С. 183-190.  

 

Анотація   

Досліджено поняття "суб'єкти господарювання" та "ефективність 
господарської діяльності підприємства".  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87798  
 

Дата реєстрації авторського права  16.04.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Кравчук Оксана Миколаївна (Полінкевич)  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Монографія "Функціонування допоміжного виробництва промислових 
підприємств за умов розвитку ринкових відносин (реформування, 
структуризація, управління)"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування:  Кравчук О.М. Функціонування допоміжного 
виробництва промислових підприємств за умов розвитку ринкових 
відносин (реформування, структуризація, управління): Монографія. - 
Луцьк: РВВ Луцького держ. техн. ун-ту, 2007. - 240 с. 

 

Анотація   

У монографії розглянуто особливості функціонування допоміжного 
виробництва промислових підприємств; визначено передумови та 
ефективність його реформування; досліджено чотири групи причин 
структуризації; обґрунтовано напрями та схема структуризації та ін.   
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87799  
 

Дата реєстрації авторського права  16.04.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Полінкевич 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)  Монографія "Механізм адаптації бізнес-процесів промислових 
підприємств до нової економіки"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Полінкевич О. М. Механізми адаптації бізнес-процесів 
промислових підприємств до нової економіки : монографія / О. М. Полінкевич. - 
Луцьк : РВВ Луцького НТУ, 2014. - 448 с. 

 

Анотація   

У монографії подано механізми адаптації бізнес-процесів до нової 
економіки, окреслено методологічні підходи до оцінювання бізнес-
процесів, подано підхід до визначення критеріїв вибору механізмів 
адаптації бізнес-процесів промислових підприємств до нової економіки. 
  

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87800  
 

Дата реєстрації авторського права  16.04.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Пелипканич Інга Василівна, Потриваєва Наталя 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 "The role of public-private partnership in the formation of material 
and technical resources of the agrarian sector of the country's economy"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Розглянуто основи формування механізму державно-приватного 
партнерства у формуванні матеріально-технічних ресурсів аграрного 
сектора економіки країни.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87801  
 

Дата реєстрації авторського права  16.04.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Кравчук Оксана Миколаївна (Полінкевич), Лещук Віктор Пилипович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчальний посібник "Фінансова діяльність суб'єктів 
підприємництва"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Кравчук О. М., Лещук В. П. Фінансова діяльність 
суб'єктів підприємництва: Навч. посіб. - К.: Центр учбової літератури, 
2010. - 504 с.  

 

Анотація   

У посібнику розглянуті актуальні питання розвитку фінансової 
діяльністі суб'єктів підприємництва в Україні.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87802  
 

Дата реєстрації авторського права  16.04.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Рибачук Володимир Петрович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір науково-практичного характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Стаття "Теоретичні основи інновацій та інноваційного розвитку в 
економіці"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Дана робота присвячена системному обґрунтуванню та розробці 
теоретико-методичних та практичних рекомендацій щодо регулювання 
економіки.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87803  
 

Дата реєстрації авторського права  16.04.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Пелипканич Інга Василівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Методичні рекомендації для самостійної роботи 
"Основи підприємництва та маркетингу"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Методичні рекомендації для самостійної роботи складено за темами 
згідно з навчальною програмою з дисципліни "Основи підприємництва 
та маркетингу" для студентів денної форми навчання спеціальності 
5.09010103 "Виробництво і переробка продукції рослинництва" 
освітньо-кваліфікаційного рівня "Молодший спеціаліст" у вигляді 
теоретичного матеріалу для опрацювання, питань для самостійного 
вивчення та ін.   
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87804  
 

Дата реєстрації авторського права  16.04.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Полінкевич Оксана Миколаївна, Волинець Ірина 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)  Навчальний посібник "Обґрунтування господарських рішень та 
оцінювання ризиків"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Полінкевич О. М. Обґрунтування господарських 
рішень та оцінювання ризиків : навч. посіб. / О. М. Полінкевич, І. Г. 
Волинець. - Луцьк : Вежа-Друк, 2018. - 336 с. 

 

Анотація   

У посібнику розглянуто актуальні питання прийняття господарських 
рішень, управління ризиками в умовах невизначеності, окреслено 
технології та критерії прийняття рішень, методичні основи підготовки 
та реалізації, їхнє прогнозування та аналізування.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87805  
 

Дата реєстрації авторського права  16.04.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Пелипканич Інга Василівна, Потриваєва Наталя 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 "Перспективи оновлення матеріально-технічної бази 
агропідприємств на основі інновацій"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Досліджено питання використання інвестиційних ресурсів інноваційної 
спрямованості як загальної передумови відновлення виробничого 
потенціалу агропромислового комплексу, подолання його 
економічного і технологічного відставання.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87806  
 

Дата реєстрації авторського права  16.04.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Рощіна Сніжана 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 "Основні підходи, проблеми та напрямки профорієнтаційної 
роботи в Технолого-економічному коледжі Миколаївського 
національного аграрного університету"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У даній статті висвітлюються основні підходи, напрямки та актуальні 
методики проведення  профорієнтаційної роботи в Технолого-
економічному коледжі МНАУ. Описані пасивні і активні методи 
профорієнтаційної роботи, наведені варіанти реалізації окремих видів 
роботи.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87807  
 

Дата реєстрації авторського права  16.04.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Рощіна Сніжана Миколаївна  
 

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 наукового характеру "Завдання для 
семестрової роботи з начальної дисципліни "Зарубіжна література" 
варіант 1"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Комплекс завдань із зарубіжної літератури для підсумкового контролю 
передбачає перевірку знань студентів коледжу за новою програмою 
МОН України за 2018-2019 рр. Комплекс містить завдання з розвитку 
мовлення творчого характеру.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87808  
 

Дата реєстрації авторського права  16.04.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Чорномиз 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 "Методичні рекомендації з дисципліни "Казначейська 
справа" до самостійної роботи студентів"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

В методичних рекомендаціях розглянуто організаційну структуру 
Державного казначейства України та його основні функції, бюджетні 
повноваження казначества, властиві ринковій економіці, касове 
виконання Державного бюджету за доходами та видатками та ін. 
Методичні рекомендації призначені для студентів ІІІ курсу денної 
форми навчання зі спеціальностей 071 "Облік і оподаткування" та 072 
"Фінанси, банківська справа та страхування".  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87809  
 

Дата реєстрації авторського права  16.04.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Сідлецька Людмила Леонідівна, Ліхолєтова Юлія Миколаївна  
 

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)  Науковий твір "Роль екологічного виховання в становленні здобувача 
вищої освіти як людини і громадянина"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

В роботі описано актуальні проблеми сьогодення: дбайливе ставлення 
людини до природи, творче використання її багатства, екологічна 
культура та свідомість, які є необхідними умовами для подолання 
глобальної екологічної кризи і відвернення екологічної катастрофи, 
яка загрожує підривом самих основ біологічного існування людини.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87810  
 

Дата реєстрації авторського права  16.04.2019  
 

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 "Особливості процесу 
прогнозування розвитку підприємства шляхом використання 
сценарного моделювання"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87811  
 

Дата реєстрації авторського права  16.04.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Бернацька Ганна Станіславівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Науковий твір "Впровадження інтерактивних технологій навчання в 
навчальному процесі при викладанні дисципліни "Іноземна мова за 
професійним спрямуванням"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Сьогодні стало цілком очевидним вивчення іноземної мови студентами 
немовних спеціальностей, що включає в себе лише читання та 
переклад професійно-орієнтованих текстів, а також вивчення 
професійної лексики граматичних та синтаксичних конструкцій.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87812  
 

Дата реєстрації авторського права  16.04.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  М'ячин Валентин Георгійович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Стаття "Оцінка фінансової складової інноваційного потенціалу 
машинобудівних підприємств за допомогою нечітких множин"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Для підприємств машинобудівної галузі, яка є однією з провідних в 
українській економіці, показано необхідність мати високий потенціал 
для впровадження інновацій.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87813  
 

Дата реєстрації авторського права  16.04.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Коржевський Михайло Юрійович  
 

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 "Фізична культура в режимі праці та відпочинку 
здобувачів вищої освіти"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У посібнику розглядаються питання використання фізичних вправ як 
засобу відпочинку та підвищення розумової працездатності, визначені 
особливості бюджету часу здобувачів вищої освіти та використання 
засобів фізичного виховання в процесі навчально-трудової діяльності 
та вільний час.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87814  
 

Дата реєстрації авторського права  16.04.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  М'ячин Валентин Георгійович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Стаття "Алгоритм побудови когнітивної карти формування 
інноваційного потенціалу машинобудівного підприємства"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Стаття присвячена дослідженню алгоритму побудови нечіткої 
когнітивної моделі формування інноваційного потенціалу 
машинобудівного підприємства.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87815  
 

Дата реєстрації авторського права  17.04.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Жуковський Сергій Сергійович  
 

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)  Книга "За кулисами круизного бизнеса или мошенничество на борту"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87816  
 

Дата реєстрації авторського права  17.04.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Коломієць Леонід Володимирович, Антонюк Тетяна Юріївна, Банзак 
Геннадій В'ячеславович, Банзак Оксана Вікторівна, Баркар Оксана 
Іванівна, Бердиєв Берди Чариєвич, Богун Володимир Данилович, 
Богуш Вероніка Валеріївна, Бондаренко Тетяна Всеволодівна, Боряк 
Костянтин Федорович, Ботвіна Наталія Олександрівна, Братченко 
Геннадій Дмитрович, Булгару Наталія Борисівна, Ваганов Олександр 
Іванович, Вірич Наталія Володимирівна, Возна Тетяна Миколаївна, 
Волков Сергій Леонідович, Волянський Сергій Володимирович, Габер 
Антоніна Анатоліївна, Галаневич Олена Михайлівна, Галашевський 
Євгеній Вікторович, Гальчинська Людмила Миколаївна, Ганєва Таїсія 
Іванівна, Гарбуз Артем Ігорович, Горін Вадим Вікторович, 
Грабовський Олег Вікторович, Діденко Віктор Дмитрович,  
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                                                           Добровольська Світлана Василівна, Добряк Лілія Олександрівна, 
Добряк Ніна Петрівна, Домницька Ніна Григорівна, Драганова Галина 
Миколаївна, Єргієв Георгій Миколайович, Жвава Ірина Степанівна, 
Жердєв Іван Іванович, Жеребцова Лілія Миколаївна, Запоточний 
Роман Миколайович, Зборовська Ірина Адамівна, Згадова Наталія 
Сергіївна, Зіангірова Лідія Тагирзянівна, Іванова Оксана 
Станіславівна, Казакова Надія Феліксівна, Квасикова Ганна Сергіївна, 
Кирилюк Євгеній Володимирович, Кисельова Ольга Ігорівна, 
Кобишук Олег Андрійович, Коломієць Світлана Василівна, Костіва 
Тетяна Вікторівна, Коцюба Анатолій Миколайович, Крижановська 
Ганна Олександрівна, Кудряшов Володимир Олексійович, Кузнєцова 
Любов Вікторівна, Куліченко Тетяна Олександрівна, Культа Світлана 
Володимирівна, Лебединська Людмила Олександрівна, Леник Ольга 
Андріївна, Лещенко Олег Іванович, Лінкова Олена Володимирівна, 
Літвиненко Алла Андріївна, Лимаренко Юрій Леонідович, Лобус 
Руслан Степанович, Любимов Анатолій Якович, Манзарук Марія 
Олександрівна, Милка Оксана Євгеніївна, Мисліна Ірина Юріївна, 
Михайленко Вікторія Олександрівна, Мігун Галина Анатоліївна, 
Мірза Олександр Петрович, Мірошниченко Олексій Іванович, Новак 
Ганна Олексіївна, Новіков Володимир Миколайович, Новикова Алла 
Іванівна, Овчаров Юрій Вікторович, Оленєв Микола Володимирович, 
Оляш Галина Іванівна, Пелимська Вікторія Петрівна, Перетяка 
Наталія Олександрівна, Подостроєць Лариса Олександрівна, Попович 
Юрій Михайлович, Потаніна Євгенія Вікторівна, Радулова Ірина 
Костянтинівна, Розмариця Антон Іванович, Сандалова Алла 
Олександрівна, Сафонова Надія Володимирівна, Сафронов Борис 
Михайлович, Сидоренко Олександра Олександрівна, Сичов Михайло 
Іванович, Смаглюк Геннадій Геннадійович, Сорока Сергій 
Володимирович, Строгова Фаїна Костянтинівна, Тимохіна Людмила 
Борисівна, Фразе-Фразенко Олексій Олексійович, Христюк Тетяна 
Володимирівна, Шелухін Олександр Іванович, Шкуліпа Павло 
Альфредович, Шпат Олена Сергіївна, Штовба Юлія Олексіївна, 
Щербина Юрій Володимирович, Яковенко Ірина Анатоліївна, 
Янковський Олег Георгійович  

 

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 "Тлумачний словник основних термінів з метрології, 
стандартизації, оцінки відповідності та менеджменту якості"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Коломієць Л. В. Тлумачний словник основних 
термінів з метрології, стандартизації, оцінки відповідності та 
менеджменту якості. видання 2-ге, перероблене і доповнене / За заг. ред. 
проф. Коломійця Л. В. Тлумачний словник. - ФОП Бондаренко М. О., 
2018. - 304 с. 

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87817  
 

Дата реєстрації авторського права  17.04.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Романова Наталія Федорівна, Тимошенко Наталія Євгенівна  
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Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір "Спілкування з людьми похилого віку" 
методичні матеріали до тренінгу"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Призначені для соціальних працівників, медиків, практичних 
психологів, фахівців громадських та державних організацій у сфері 
соціальної роботи.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87818  
 

Дата реєстрації авторського права  17.04.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Лещінська Каріна Олексіївна, Воронецька Аліса Анатоліївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Літо"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Пісня про літо, море, здійснення мрій.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87819  
 

Дата реєстрації авторського права  17.04.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Лещенко Григорій 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 "Ігри в маніяків"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Давайте знайомитися! Я, Надя, приватний детектив!  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87820  
 

Дата реєстрації авторського права  17.04.2019  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Лещенко Григорій 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 "У ліжку зі звіром"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Давайте знайомитися! Я, Надя, приватний детектив!  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87821  
 

Дата реєстрації авторського права  17.04.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Лещенко Григорій 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 "Приз маніяку"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Давайте знайомитися! Я, Надя, приватний детектив!  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87822  
 

Дата реєстрації авторського права  17.04.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Мальчевська Валентина Михайлівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, ілюстрація  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Книга "Должность царицы - в нагрузку"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87823  
 

Дата реєстрації авторського права  17.04.2019  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Міщенко Ганна Володимирівна, Міщенко Олена Володимирівна, Ткач 
Валентина Анатоліївна, 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, складений твір  

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Стаття "Особенности применения полиуретановых иономеров в 
качестве связующих пигментных печатных составов / Features of the 
application of polyurethane ionomers as binders in pigment compositions for 
printing"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У роботі показано особливості формування полімерних плівок з водних 
дисперсій поліуретанових іономерів і можливість вирішення низки 
технологічних проблем пігментного друкування за рахунок 
специфічних властивостей, яких набувають поліуретани при введенні 
до їх макромолекул іонних груп.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87824  
 

Дата реєстрації авторського права  17.04.2019  
 

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 "Економічний розвиток 
підприємства: сутність та видові прояви"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87825  
 

Дата реєстрації авторського права  17.04.2019  
 

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 "Особливості функціонування 
підприємств різних організаційно-правових форм та дослідження 
інтеграційних процесів у агропромисловій сфері"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87826  
 

Дата реєстрації авторського права  17.04.2019  
 

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 "Теоретичні аспекти 
дослідження синергетичного ефекту на мікроекономічному рівні"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87827  
 

Дата реєстрації авторського права  17.04.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Кисляк Ганна 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)  Науковий твір "Методичні рекомендації для підготовки до 
практичних занять здобувачами вищої освіти ІІ курсу "Історія 
України"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Методичні рекомендації представлені у формі лекцій, які розподілені за 
модулями: питання для дискусій, теми доповідей та презентацій, 
термінологічний словник, біографічні довідки, хронологія основних 
подій, питання для самоперевірки та список літератури до кожної теми. 
  

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87828  
 

Дата реєстрації авторського права  17.04.2019  
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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 "Методологічні підходи до 
прогнозування соціально-економічного розвитку"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87829  
 

Дата реєстрації авторського права  17.04.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Мандрик Ліна Петрівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір науково-практичного характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Доповідь "Інноваційна спрямованість педагогічної 
діяльності. Особливості контролю в умовах демократизації 
управління"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Доповідь присвячена розробці реалізації функції контролю в 
навчальних закладах в умовах демократизації управління.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87830  
 

Дата реєстрації авторського права  17.04.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Коркач Марія (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 "Авторская экскурсия "11 желаний в 
Киеве: мечтай и делай!"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Сценарій розважальної та мотиваційної екскурсії київськими парками 
на правому схилі Дніпра.   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87831  
 

Дата реєстрації авторського права  17.04.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Коркач Марія (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 "Авторская экскурсия "Как 
разобраться в архитектурных стилях Киева? Инструкция для 
чайников" ("Архитерктурные стили Киева")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Сценарій проведення авторської екскурсії вулицями Печерська та 
ознайомлення з різними архітектурними стилями визначених споруд.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87832  
 

Дата реєстрації авторського права  17.04.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Комар Марія 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 "Авторская экскурсия "Размышления о 
счастье"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Під час прогулянки по Києву учасники знайомляться зі складовими 
щастя, зокрема прогулянки на природі, почуття спільності та 
існування мети у житті, та ін.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87833  
 

Дата реєстрації авторського права  18.04.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Вишновецька Світлана Василівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Стаття "До питання про критерії розмежування трудового договору та 
договору про надання послуг"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Вишновецька С. В. До питання про критерії 
розмежування трудового договору та договору про надання послуг // 
Юридичний вісник. Повітряне і космічне право. - 2015. - № 3 (36). - 
С. 90-94. 

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87834  
 

Дата реєстрації авторського права  18.04.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Вишновецька Світлана Василівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Монографія "Методологія науки трудового права"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Вишновецька С. В. Методологія науки трудового 
права: монографія / С. В. Вишновецька. - К. : Ніка-Центр, 2014. - 332 с. 

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87835  
 

Дата реєстрації авторського права  18.04.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Корнєєв Юрій 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)  Навчальний посібник "Земельне право України"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Корнєєв Ю. В. Земельне право України: Навч. посіб. / 
Ю. В. Корнєєв. - К. : Центр учбової літератури. 2019. - 200 с. 

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87836  
 

Дата реєстрації авторського права  18.04.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Костюкевич Віктор Митрофанович, Лазаренко Наталія Іванівна, 
Коломієць Алла Миколаївна, Громов Євген Володимирович  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   
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Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Індивідуальний науковий рейтинг науково-
педагогічних працівників Вінницького державного педагогічного 
університету Михайла Коцюбинського"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Розроблено індивідуальний науковий рейтинг науково-педагогічних 
працівників Вінницького державного педагогічного університету 
Михайла Коцюбинського за 10 номінаціями та система оцінювання.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87837  
 

Дата реєстрації авторського права  18.04.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Корнєєв Юрій Валентинович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчальний посібник "Підприємницьке право України"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Корнєєв Ю. В. Підприємницьке право України: Навч. 
посіб. / Ю. В. Корнєєв. - К. : Центр учбової літератури, 2019. - 120 с. 

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87838  
 

Дата реєстрації авторського права  18.04.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Корнєєв Юрій Валентинович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчальний посібник "Транспортне право України"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Корнєєв Ю. В. Транспортне право України: Навч. 
посіб. / Ю. В. Корнєєв. - К. : Центр учбової літератури, 2019. - 168 с. 

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87839  
 

Дата реєстрації авторського права  18.04.2019  
 



Авторське право і суміжні права. Бюлетень № 53, 2019 

 

217 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Костюкевич Віктор Митрофанович, Шинкарук Оксана Анатоліївна, 
Щепотіна Наталія Юріївна, Вознюк Тетяна Володимірівна  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Теоретико-методичні основи розробки модельних 
тренувальних завдань для підготовки спортсменів командних ігрових 
видів спорту"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Визначено основні відмінності між тренувальним завданням і 
модельним тренувальним завданням.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87840  
 

Дата реєстрації авторського права  18.04.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Корнєєв Юрій Валентинович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Стаття "Діяльність ринку банківських послуг в Україні з 
урахуванням зарубіжного досвіду"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87841  
 

Дата реєстрації авторського права  18.04.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Корнєєв Юрій Валентинович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Стаття "Правове регулювання права приватної власності на земельні 
ділянки в Україні"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87842  
 

Дата реєстрації авторського права  18.04.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Вишновецька Світлана Василівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Монографія "Проблеми трудового права. Курс лекцій"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Вишновецька С. В. Проблеми трудового права: курс 
лекцій / С. В. Вишновецька. Київ: "Видавництво Людмила", 2018. - 316 с. 

 

Анотація   

Висвітлено загальні теоретичні питання навчальної дисципліни 
"Проблеми трудового права".  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87843  
 

Дата реєстрації авторського права  18.04.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Вишновецька Світлана Василівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Стаття "Поняття та критерії службового твору, створеного у зв'язку з 
виконанням трудового договору"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Вишновецька С. В. Поняття та критерії службового 
твору, створеного у зв'язку з виконанням трудового договору // 
Правова держава. - 2017. - Вип. 28. - С. 234-241. 

 

Анотація   

Аналізуються поняття та критерії службового твору, встановлені 
законодавством та запропоновані у науковій літературі.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87844  
 

Дата реєстрації авторського права  18.04.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Жук Дар'я  
 

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 "Сценарні матеріали проекту "НАШІ 
ГРУДИ - НАША ЗБРОЯ: Історія руху Фемен"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Самогубство Оксани Шачко глибоко вразило світову спільноту і 
вилилось у поліфонію суперечливих поглядів на організацію Фемен, 
співзасновницею якої була дівчина.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87845  
 

Дата реєстрації авторського права  18.04.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Іванов Денис Віталійович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір "Регламент фестивалю "Українська 
весна"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Твір описує основні етапи проведення міжнародного заходу в галузі 
культури - фестивалю "Українська весна", порядок його організації, 
органи управління, порядок фінансування та формування програми.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87846  
 

Дата реєстрації авторського права  18.04.2019  
 

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 "Ты и я"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87847  
 

Дата реєстрації авторського права  18.04.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Шаховська Наталія Богданівна, Швороб Ірина Богданівна, 
Мельникова Наталія Іванівна, Кривенчук Юрій Павлович  
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Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Шаховська Наталія Богданівна, Швороб Ірина Богданівна, 
Мельникова Наталія Іванівна, Кривенчук Юрій Павлович, 
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 "Мовно-інформаційна система екстракції 
слабоструктурованих природомовних текстів"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма призначена для екстракції, структурування та збереження 
слабоструктурованих текстів українською мовою, з метою їх 
подальшого опрацювання.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87848  
 

Дата реєстрації авторського права  18.04.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Коцюба Ірина Григорівна, Єльнікова Тетяна Олександрівна, Лико 
Сергій Михайлович, Левківський Віталій Леонідович  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Коцюба Ірина Григорівна, Єльнікова Тетяна Олександрівна, Лико 
Сергій Михайлович, Левківський Віталій Леонідович, 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 "Візуалізація екологічного стану водних 
об'єктів"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма для візуалізації екологічного стану водних об'єктів та 
рекомендацій щодо покращення гідрологічного режиму відродження і 
поліпшення санітарного й екологічного стану річок Уж та Кремно і їх 
водозабірних басейнів є однією із головних складових забезпечення 
якісною водою населення і галузей економіки та розв'язання місцевих 
водогосподарських і екологічних проблем.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87849  
 

Дата реєстрації авторського права  18.04.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Ткаченко Олександр Іванович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій та 
систем НАН та МОН України 
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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 "CONVERG - польотне геометричне 
калібрування оптико-електронного комплексу космічного апарата з 
використанням асимптотичного спостережника"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма призначена для розрахунків, пов'язаних з польотно-
геометричним калібруванням оптико-електронного комплексу 
космічного апарата (КА). Програма оформлена у вигляді підпрограми 
на мові Фортран 90.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87850  
 

Дата реєстрації авторського права  18.04.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Канюк Геннадій Іванович, Близниченко Олена Миколаївна, 
Антоненко Наталія Сергіївна, Нечуйвітер Марія Михайлівна  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Українська інженерно-педагогічна академія 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний твір наукового характеру "Сучасні методи енерго- і 
ресурсозбереження в теплоенергетиці: методичні вказівки до 
проведення лабораторних робіт для студентів освітнього ступеня 
"Магістр" денної та заочної форм навчання  спеціальності 144 
"Теплоенергетика"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Методичні вказівки розроблено відповідно до вимог ОПП для 
забезпечення підготовки фахівців відповідного освітнього ступеня. 
Наведено загальні вимоги до виконання і оформлення лабораторних 
робіт, їх захисту. Наведено необхідний список літературних джерел.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87851  
 

Дата реєстрації авторського права  18.04.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Літовченко В'ячеслав Юрійович  
 

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  "Гирьові тренування в 
системі підготовки фахівців УІПА"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У творі розроблені практичні роботи з дисципліни "Фізичне 
виховання", що дозволяє сформулювати відповідні компетентності в 
процесі навчання за бакалаврськими програмами у вищих закладах 
вищої освіти педагогічного і інженерно-педагогічного профілю.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87852  
 

Дата реєстрації авторського права  18.04.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Тесленко Тетяна Вікторівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Дніпровський національний університет залізничного транспорту 
імені академіка В. Лазаряна 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний твір "Философские трансформации дихотомии "дух-
тело" в самосознании Ренессанса"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Тесленко Т. В. Философские трансформации 
дихотомии "дух-тело" в самосознании Ренессанса // Гуманітарний 
вісник Запорізької державної інженерної академії. - 2018. - Випуск 72. - 
С. 99-106. 

 

Анотація   

Представлено філософсько-літературне дослідження ролі дихотомії 
духу і тіла в епоху Відродження, зумовлене репрезентацією форми 
дуалізму, що акцентує його тіло, яке здатне виконувати складні форми 
когніції; тіло, що надихало і філософів, і письменників Відродження в 
їх проголошенні артистично-суб'єктивістського образу людини.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87853  
 

Дата реєстрації авторського права  18.04.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Тулянкін Денис Олегович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, ілюстрація, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірник літературних творів "Програма навчання по катанню на 
роликових ковзанах: щоденник з навчання по катанню на роликових 
ковзанах та методичка тренера"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87854  
 

Дата реєстрації авторського права  18.04.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Мартиненко Олена Вікторівна, 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)  Навчальний посібник "Числові та функціональні ряди"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У посібнику запропоновано теоретичний матеріал та практичні 
завдання з теорії числових і функціональних рядів, що відповідає 
державним стандартам базової підготовки фахівців за освітньо-
кваліфікаційним рівнем "Бакалавр" у педагогічних університетах.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87855  
 

Дата реєстрації авторського права  18.04.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Полякова Ганна Геннадіївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірник малюнків "Персонажі старослов'янської міфології"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

До збірки увійшли 200 портретів язичницьких богів, божків, духів і 
нечисті стародавніх слов'ян. У роботах використані давнослов'янська 
символіка, руни, прикраси, елементи одягу. Всі портрети виконані 
графічною технікою.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87856  
 

Дата реєстрації авторського права  18.04.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Пироженко Сергій Станіславович, Широкопетлєва Марія Сергіївна  
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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 "Платформа Remote Advisor"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма є платформою для заміщення штатних консультантів 
спеціалістами, що підтвердили свої знання й у вільний час надають 
консультаційні послуги. Платформа доступна на мобільних пристроях 
та у веб-браузері.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87857  
 

Дата реєстрації авторського права  18.04.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Калмиков Сергій Андрійович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчальний посібник "Фітотерапія"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Калмиков С. А. Фітотерапія : навчальний посібник. 3-е вид. 
випр. і доповн. Харків, ФОП Панов А. М., 2019. - 220 с. 

 

Анотація   

В посібнику розкрито загальну характеристику біологічно активних 
речовин; правила збирання, сушіння та зберігання лікарської 
рослинної сировини; засоби приготування зборів лікарських рослин.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87858  
 

Дата реєстрації авторського права  18.04.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Волошин Іван Миколайович, Матвійчук Людмила Юріївна, Лепкий 
Михайло Іванович  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Довідник "Туристичні ресурси України з 
атласом туристичних мандрівок"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма являє собою нові засоби збирання, оброблення і збереження 
інформації про туристично-рекреаційний потенціал  
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України. Як система він має наступні властивості: доцільність; 
наявність компонент і структури; взаємодія з зовнішнім середовищем; 
цілісність; розвиток в часі.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87859  
 

Дата реєстрації авторського права  18.04.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Азарова Анжеліка Олексіївна, Азарова Лариса Євстахіївна, Ткачук 
Людмила Миколаївна, Чайковська Янна В'ячеславівна  

 

Повне ім'я або повне 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'ютеризовані засоби захисту 
електронного врядування шляхом вбудовування цифрових водяних 
знаків"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма для захисту PDF-файлів шляхом вбудування цифрових 
водяних знаків. В ході виконання роботи проаналізовано методи 
вбудування цифрових водяних знаків та виявлено недоліки та 
переваги існуючих аналогів програм.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87860  
 

Дата реєстрації авторського права  18.04.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Гореславець Тетяна Миколаївна, Шевченко Юлія 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 навчального характеру "Школа 
логистики by Eventus"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Твір представляє курс лекцій з логістики, містить 11 розділів.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87861  
 

Дата реєстрації авторського права  18.04.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Пілевич Дмитро Станіславович  
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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 "Ідентифікація сутності інформаційної системи обліку та її 
основні характерні риси"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Пілевич Д. С. Ідентифікація сутності інформаційної 
системи обліку та її основні характерні риси // Економічний вісник 
НУДПСУ. Серія : фінанси, облік, оподаткування.  - 2018. - Випуск 2. - 
С. 153-161. 

 

Анотація   

У статті проведено дослідження сутності інформаційної системи обліку 
та визначені основні її характерні риси. Природа окресленої системи 
визначена через ідентифікацію сутностей таких категорій як 
"інформаційна система" та "облік". 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87862  
 

Дата реєстрації авторського права  18.04.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Калмиков Сергій Андрійович, Калмикова 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)  Навчальний посібник "Фізична терапія при вогнепальних 
ушкодженнях кінцівок"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Калмиков С. А. , Калмикова Ю. С. Фізична терапія 
при вогнепальних ушкодженнях кінцівок. Харків : ФОП Панов А. М., 
2019, - 228 с. 

 

Анотація   

У посібнику визначено особливості проблеми сучасних балістичних 
ушкоджень кінцівок; механогенез і патогенез вибухових травм; 
розкрито основні підходи до долікарської, кваліфікованої та 
спеціалізованої хірургічної допомоги пораненим з вогнепальними 
ушкодженнями кінцівок, анатомо-топографічні особливості м'язового 
апарату верхньої та нижньої кінцівки, а також особливості 
застосування фізичної терапії при травмах кінцівок з урахуванням 
ступеня ушкодження кісткової, м'язової та нервової тканин, виду 
іммобілізації та хірургічного лікування травматичного ушкодження 
кінцівок.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87863  
 

Дата реєстрації авторського права  18.04.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Віталій Леєр (псевдонім)  
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Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка віршів "Мое небо"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Збірка є відображенням внутрішнього світу автора та відтворення тих 
почуттів, про які дехто так і не наважиться розповісти вголос у 
реальному житті.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87864  
 

Дата реєстрації авторського права  18.04.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Шелест Олексій Леонідович, Сидоренко Ольга Олексіївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Сучасні аспекти міжбюджетних відносин в умовах 
децентралізаційних перетворень"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Розкрито основні проблеми організації міжбюджетних відносин в 
Україні. Проведено аналіз динаміки надходжень місцевих бюджетів та 
обсягу міжбюджетних трансфертів.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87865  
 

Дата реєстрації авторського права  18.04.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Шелест Олексій Леонідович, Сидоренко Ольга Олексіївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Формування місцевих бюджетів в умовах розширення 
повноважень місцевих органів влади"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Проаналізовано модель розподілу зобов'язань між державним та 
місцевим бюджетами, яка потребує реформування.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87866  
 

Дата реєстрації авторського права  18.04.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Шелест Олексій Леонідович, Сидоренко Ольга Олексіївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Роль міжбюджетних трансфертів в формуванні 
доходної частини місцевих бюджетів"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Проаналізовано зростання залежності місцевих бюджетів від 
державних трансфертів, виявлено тенденції зростання загальної суми 
доходів та трансфертів зведеного бюджету Харківської області.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87867  
 

Дата реєстрації авторського права  18.04.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Шелест Олексій Леонідович, Сидоренко Ольга Олексіївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Проблеми та перспективи розвитку місцевого 
самоврядування в Україні"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Бюджетна децентралізація дозволила побудувати нову стимулюючу 
модель фінансового вирівнювання податкоспроможності територій та 
запровадила нові підходи у взаємовідносинах державного бюджету з 
місцевими бюджетами.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87868  
 

Дата реєстрації авторського права  18.04.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Плотник Світлана Петрівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Роман "Zemby"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87869  
 

Дата реєстрації авторського права  18.04.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Мосов Сергій Петрович, Салій 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 "Методика оптимизации выбора технических средств 
охраны государственной границы (на примере Республики Казахстан)"  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Обґрунтовано методику оптимізації вибору технічних засобів охорони 
державного кордону на прикладі Республіки Казахстан. З цією метою 
виявлені умови й фактори, що впливають на визначення 
характеристик технічних засобів охорони та контролю державного 
кордону. З використанням методу аналізу ієрархій запропоновано 
послідовність дій щодо визначення технічних засобів охорони 
державного кордону з найкращими технічними характеристиками.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87870  
 

Дата реєстрації авторського права  19.04.2019  
 

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)  Навчальний посібник "Методичні рекомендації для проведення 
практичних занять з дисципліни "Методика викладання у вищій 
школі" для підготовки фахівців ОС "Магістр" галузі знань 0401 
"Природничі науки" зі спеціальності 8.04010601 "Екологія та охоронна 
навколишнього середовища"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Ковальчук В. І. Методичні рекомендації для 
проведення практичних занять з дисципліни "Методика викладання у 
вищій школі" для підготовки фахівців ОС "Магістр" галузі знань 0401  
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                                                          "Природничі науки" зі спеціальності 8.04010601 "Екологія та охоронна 
навколишнього середовища" / Василь Іванович Ковальчук. - Київ, 
2017. - 30 с. 

 

Анотація   

У методичних рекомендаціях подані  приклади практичних і 
семінарських занять відповідно до програми дисципліни "Методика 
викладання у вищій школі". 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  87871  
 

Дата реєстрації авторського права  19.04.2019  
 

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)  Навчальний посібник "Методичні рекомендації для проведення 
педагогічної практики з дисципліни "Методика викладання у вищій 
школі" для підготовки фахівців ОС "Магістр" галузі знань 0401 
"Природничі науки" зі спеціальності 8.04010601 "Екологія та охорона 
навколишнього середовища"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Ковальчук В. І. Методичні рекомендації для 
проведення педагогічної практики з дисципліни "Методика 
викладання у вищій школі" для підготовки фахівців ОС "Магістр" 
галузі знань 0401 "Природничі науки" зі спеціальності 8.04010601 
"Екологія та охорона навколишнього середовища" / Василь Іванович 
Ковальчук. - Київ, 2017. - 49 с. 

 

Анотація   

У методичних рекомендаціях описані загальні положення практичної 
підготовки: нормативні засади практичної підготовки студентів, мета 
та завдання педагогічної практики та процедури її організації та 
проведення. Розкритий зміст діяльності студентів-практикантів та 
виокремленні професійно-педагогічні уміння, якими мають оволодіти 
студенти під час практики. Виокремлені вимоги щодо керівництва 
педагогічною практикою.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87872  
 

Дата реєстрації авторського права  19.04.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Ковальчук Василь Іванович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   
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Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчальний посібник "Методичні рекомендації щодо застосування 
ігрових технологій у процесі викладання дисципліни соціально-
гуманітарного циклу"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Ковальчук В. І. Методичні рекомендації щодо 
застосування ігрових технологій у процесі викладання дисципліни 
соціально-гуманітарного циклу / Василь Іванович Ковальчук. - Київ, 
2017. - 57 с. 

 

Анотація   

У методичних рекомендаціях розкрито сутність та технологія ігрової 
діяльності, подано характеристики гри (обмеженість (тимчасова і 
просторова), естетичність, добровільність, неординарність, 
включеність, спільність), її функції. Описано принципи та критерії 
успішної ігрової взаємодії. Запропоновано правила організації гри. 
Наведені приклади ігор та різноманітних ігрових вправ.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87873  
 

Дата реєстрації авторського права  19.04.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Рибачук Володимир Петрович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, ілюстрація  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Наукова стаття "Теоретичні основи інноваційного розвитку в 
економіці аграрного сектору"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Дана робота присвячена системному обґрунтуванню та розробці 
теоретико-методичних та практичних рекомендацій щодо регулювання 
інноваційного розвитку аграрного сектору економіки. У роботі 
удосконалено систематизацію сутнісно-змістовних характеристик 
категорійного апарату наукової ідентифікації понять у сфері інновацій, 
систематизацій, ознак інноваційності господарських і економічних 
процесів, адаптованих до сучасних реалій, класифікацією видів 
інновацій за спрямованістю й результатами використання.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87874  
 

Дата реєстрації авторського права  19.04.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Киричук Олена Миколаївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   
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Об'єкт авторського права, до  

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

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Наукова стаття "Аналіз еколого-економічної ефективності 
використання землі"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

В даній роботі розглянуто проблеми раціонального використання 
земельних ресурсів та запропоновано напрями підвищення еколого-
економічної ефективності їх використання. Актуальність дослідження 
полягає в оцінці використання земельних ресурсів у 
сільськогосподарському виробництві. Серед завдань еколого-
економічної оцінки особливого значення набуває визначення рівня 
відповідності екологічного та економічного рівнів оптимального 
використання.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87875  
 

Дата реєстрації авторського права  19.04.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Киричук 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 "Робочий зошит для практичних занять 
з дисципліни "Банківські операції"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Дана робота призначена для формування у студентів раціональних 
навичок розумової діяльності під час вивчення дисципліни "Банківські 
операції" і сприятиме використанню робочого зошита. Завдання, 
передбачені робочим зошитом, сприяють розвитку максимальної 
самостійності і розраховані на найповніший вияв усієї суми знань і 
навичок, засвоєних студентами. Робочий зошит містить тести, 
практичні завдання, контрольні питання, вправи, що сприяють 
повторенню, систематизації, закріпленню, контролю та перевірці рівня 
навчальних досягнень студенітв.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87876  
 

Дата реєстрації авторського права  19.04.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Чорномиз 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 науково-практичного характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Стаття "Аналіз диверсифікації виробництва сільськогосподарських 
підприємств Миколаївського району"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Сучасна економіка характеризується частими змінами вектора 
розвитку. Це спричиняється розвитком науки і техніки. Як наслідок - 
скорочення життєвого циклу виробів та швидке оновлення 
асортименту продукції, часті зміни смаків і уподобань споживачів, 
загострення конкуренції товаровиробників, глобалізація економічних 
процесів. Конкурентна боротьба на світових ринках, уповільнення 
темпів економічного росту і прискорення технічного прогресу 
вимагають перетворень у виробництві, для якого стало недостатнім 
придбання прогресивної техніки і технологій, результатів наукових 
досліджень.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87877  
 

Дата реєстрації авторського права  19.04.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Рябов Євгеній Іванович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Стаття "Нічого не дається даром"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Дана робота присвячена важливому етапу нескінченного ланцюга 
вдосконалень життя, виникла нова ланка - людина. Її спосіб життя, 
потреби, суспільна праця різко вплинули на природу. Організм людини 
тісно взаємозв'язаний з навколишнім середовищем, є частиною 
глобальної екологічної системи. Життя людства залежить від 
безперервного функціонування природних систем.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87878  
 

Дата реєстрації авторського права  19.04.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Лебідь Ольга Миколаївна, Бокшань Галина Іванівна, Камінська 
Марина Олександрівна, Макухіна Світлана Володимирівна  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Навчальний посібник "Словник-посібник для розвитку професійно-
орієнтованої комунікативної компетенції студентів спеціальності 
"Геодезія та землеустрій"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Мета словника-посібника - формування і розвиток у студентів широкої 
професійно-орієнтованої комунікативної компетенції для здійснення 
спілкування у відповідних соціально-комунікативних ролях фахової 
сфери.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87879  
 

Дата реєстрації авторського права  19.04.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Федорович Олег Євгенович, Губка Сергій Олексійович, Дергачов 
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 "Програма аналізу ефективності 
алгоритмічних перетворювачів"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма призначена для визначення реалізованості заданих 
підфункцій та виду перетворень. Спілкування з ЕОМ відбувається в 
режимі діалогу. Файл результату містить опис заданих функцій та 
перелік перетворень, при яких вони реалізуються.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87880  
 

Дата реєстрації авторського права  19.04.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Федорович Олег Євгенович, Губка Сергій Олексійович, Дергачов 
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 "Програма MiniLog"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма призначена для мінімізації логічних функцій.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87881  
 

Дата реєстрації авторського права  19.04.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Федорович Олег Євгенович, Губка Сергій Олексійович, Дергачов 
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 "Програма формування типових 
алгоритмічних стуктур"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма призначена для формування типових алгоритмічних 
структур для заданих видів перетворень. Файл результату містить опис 
характеристик типових комбінаторних конфігурацій.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87882  
 

Дата реєстрації авторського права  19.04.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Діордіца Яна Вікторівна, Гаркович Олексій Леонтійович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Наукова стаття "Зміна активності перекисного окиснення ліпідів та 
системи антиоксидантного захисту печінки щурів за умов гострого 
гепатиту та при корекції комплексами антиоксидантів"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У роботі наведено результати досліджень впливу комплексу 
антиоксидантів на активність перекисного окиснення ліпідів та стану 
антиоксидантної системи печінки щурів за умов гострого гепатиту, що 
викликаний одноразовим введенням гідразину сульфату. 
Внутрішньочеревне введення щурам дослідних груп розчину гідразину 
сульфату викликає ураження печінки, що зумовлене активізацією 
вільнорадикального окиснення ліпідів біомембран гепатоцитів.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87883  
 

Дата реєстрації авторського права  19.04.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Вікторов Олександр Валентинович  
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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 задач для развития мышления с помощью 
графических образов"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Книга являє собою дидактичний матеріал, який сприяє розвитку 
творчого мислення і полегшує засвоєння основ інженерної графіки. 
Матеріал викладений у вигляді задач і графічних зображень. Завдання 
мають різний ступінь складності і читач має можливість сам вибирати 
послідовність вирішенння задач за своїм уподобанням.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87884  
 

Дата реєстрації авторського права  19.04.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Драгомирецька Наталія Михайлівна, Дружинін Сергій Сергійович, 
Думинська Світлана Віталіївна, Жилавська Руслана Петрівна, 
Ковальова Юлія 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)  Монографія "Сучасний сталий розвиток в сфері культури: зарубіжний 
досвід для України"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У монографію увійшли результати наукових пошуків з актуальних 
питань сучасного публічного управління та адміністрування в сфері 
культури. Виокремлено саме ті складові сфери культри, які не 
потребують організаційних перетворень або модернізації діяльності 
суб'єктів публічного управління та адміністрування, а потребують 
тільки змін в нормативно-правовій базі України.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87885  
 

Дата реєстрації авторського права  19.04.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Долженко Антон Едуардович  
 

Повне ім'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 "Тимми и переписчики истории"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Книга "Тимми и переписчики истории" - це фантастичний роман, 
який складається з 18 глав про хлопця, який знайшов можливість 
мандрувати у минуле.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87886  
 

Дата реєстрації авторського права  19.04.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Кузнецова 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)  Посібник "Практичний курс англійської мови" Навчально-
методичний посібник з формування комунікативної компетенції в 
англомовному мовленні для студентів другого курсу ВНЗ факультету 
іноземної філології з поглибленим вивченням англійської мови на рівні 
Upper Intermediate (B2+) - Advanced (C1)"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Зміст і структура посібника відповідають рекомендаціям Ради Європи. 
Посібник висвітлює актуальні для сучасного життя теми: географія, 
історія, політика, країнознавство і культура англомовних країн 
(Великобританія, США), а також дає ці теми у порівнянні з Україною.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87887  
 

Дата реєстрації авторського права  19.04.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Юшко Сергій Васильович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Спрощена система оподаткування юридичних осіб: 
переваги та ризики застосування"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Досліджено суть спрощеної системи оподаткування юридичних осіб, 
обґрунтовано основні переваги від її застосування порівняно з 
оподаткуванням за загальною системою, визначено ризики 
запровадження єдиного податку з позицій суб'єктів господарювання та 
держави, окреслено перспективи розвитку спрощеного оподаткування 
в Україні.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87888  
 

Дата реєстрації авторського права  19.04.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Юшко Сергій Васильович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Амортизація основних засобів у контексті 
Податкового кодексу України"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Досліджено оновлений механізм нарахування амортизації по основних 
засобах, запроваджений Податковим кодексом України, проведено 
порівняння його з раніше застосовуваним механізмом, визначено 
основні переваги та обґрунтовано недоліки, внесено пропозиції щодо 
напрямів його можливого удосконалення.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87889  
 

Дата реєстрації авторського права  19.04.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Юшко Сергій Васильович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Організація міжбюджетних відносин в Україні: стан, 
проблеми і перспективи"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Проведено аналіз системи організації міжбюджетних відносин в 
Україні, висвітлено наявні проблеми, внесено пропозиції щодо 
удосконалення механізмів регулювання фінансових відносин між 
центральною владою і місцевим самоврядуванням у контексті 
оптимального співвідношення централізації та децентралізації.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87890  
 

Дата реєстрації авторського права  19.04.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Юшко Сергій Васильович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   
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Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "До питання про оподаткування заробітної плати в 
Україні"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Робота присвячена особливостям оподаткування заробітної плати в 
Україні, стягнення з неї обов'язкових платежів до соціальних фондів. 
Особлива увага в дослідженні приділяється заходам, прийнятим 
державою у контексті пошуку шляхів виведення заробітної плати з тіні 
та оцінці їх ефективності.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87891  
 

Дата реєстрації авторського права  19.04.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Юшко Сергій Васильович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Фінансові шахрайства і зловживання у сфері 
публічних закупівель та способи протидії їм"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Продемонстровано мотиви учасників ринку публічних закупівель до 
вчинення шахрайських дій та зловживань. Визначено рівень дієвості 
вітчизняного законодавства у контексті протидії шахрайським діям 
учасників ринку публічних закупівель. Названі основні, найбільш 
поширені, форми зловживань. Окреслено основні напрями подальшого 
удосконалення системи протидії шахрайствам та зловживанням у сфері 
публічних закупівель.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87892  
 

Дата реєстрації авторського права  19.04.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Минюк 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 "Правовий режим цінних паперів у зарубіжних 
країнах та напрями його імплементації в Україні"   

 



Авторське право і суміжні права. Бюлетень № 53, 2019 

 

240 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Минюк О. Ю. Правовий режим цінних паперів у 
зарубіжних країнах та напрями його імплементації в Україні // 
Електронне наукове фахове видання Юридичний науковий 
електронний журнал / Запоріжжя, 2018. - № 6 - с. 137. 

 

Анотація   

В статті проаналізовано правовий режим цінних паперів у закордонних 
країнах, висвітлено можливі напрями його імплементації в Україні.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87893  
 

Дата реєстрації авторського права  19.04.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Французевич Олександр Юрійович, 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 "Мобільний додаток "Куратор"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Комп'ютерна програма "Мобільний додаток "Куратор" призначений 
для кураторів та студентів вищого навчального закладу з метою 
спрощення та поліпшення навального процесу. Меню комп'ютерної 
програми: "Розклад", "Студенти", "Відмітки", "Пропуски", 
"Проекти", "Чат", "Завдання", "Кураторська година", "Новини", 
"Налаштування", "Про проекти".  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87894  
 

Дата реєстрації авторського права  19.04.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Кондратенко Віталій Миколайович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Наукова стаття "Формування та розвиток парадигми 
адміністративно-правових засобів забезпечення прав і свобод осіб з 
інвалідністю"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Кондратенко В. М. Формування та розвиток 
парадигми адміністративно-правових засобів забезпечення прав і 
свобод осіб з інвалідністю // Вчені записки / Таврійський національний 
університет імені В. І. Вернадського. Серія : Юридичні науки. - 2018. - 
Том 29 (68) № 6. - С. 84. 

 

Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87895  
 

Дата реєстрації авторського права  19.04.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Громко Євгенія Артурівна, Громко Тетяна Василівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Наукова стаття "Феліноніми у говіркому мовленні Центральної 
України"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Громко Є. А., Громко Т. В. Феліноніми у говіркому 
мовленні Центральної України // Крок у науку : Збірник статей IV 
Всеукраїнської наукової шкільної конференції 26-27 квітня 2018 року. - 
Дніпро: ТОВ "Роял Принт", 2018. - 173 с. 

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87896  
 

Дата реєстрації авторського права  19.04.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Громко Євгенія Артурівна  
 

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 есе "Люблю дощ"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87897  
 

Дата реєстрації авторського права  19.04.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Громко Євгенія Артурівна  
 

Повне ім'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 "Якщо ви навіть не айлурофіл, знайте"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Громко Є. А. Якщо ви навіть не айлурофіл, знайте // 
Школа юного вченого / Науково-популярний журнал Малої академії 
наук для творчої молоді та її наставників. - 2018 р. - № 1-2 (51-52). - С. 63. 

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87898  
 

Дата реєстрації авторського права  19.04.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Громко Євгенія Артурівна  
 

Повне ім'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 "Коти "made in Ukraine"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Громко Є. А. Коти "made in Ukraine // Колосок / 
Науково-популярний природничий журнал для дітей. - 2018. - № 11. - С. 28. 

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87899  
 

Дата реєстрації авторського права  19.04.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Кондратенко Віталій Миколайович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Наукова стаття "Публічно-громадське партнерство як важлива 
складова частина побудови дієвої системи адміністративно-правових 
засобів забезпечення прав і свобод осіб з інвалідністю"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Кондратенко В. М. Публічно-громадське партнерство 
як важлива складова частина побудови дієвої системи 
адміністративно-правових засобів забезпечення прав і свобод осіб з 
інвалідністю // Право та державне управління. - 2018. - № 4 (33). - С. 64. 

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87900  
 

Дата реєстрації авторського права  19.04.2019  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Тімков Олексій Миколайович, Ященко Дмитро Миколайович, 
Босенко Володимир 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)  Літературний письмовий твір "Методичні вказівки до виконання 
лабораторної роботи "Визначення моментів інерції автомобіля" з 
дисципліни "Експлуатаційні властивості автомобілів і тракторів" для 
студентів напряму 6.050503 "Машинобудування" та спеціальності 133 
"Галузеве машинобудування", з дисципліни "Автомобілі" для 
студентів напряму 6.070106 "Автомобільний транспорт" та 
спеціальності 274 "Автомобільний транспорт"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Тімков О. М, Ященко Д. М., Босенко В. М. Методичні 
вказівки до виконання лабораторної роботи "Визначення моментів 
інерції автомобіля" з дисципліни "Експлуатаційні властивості 
автомобілів і тракторів" для студентів напряму 6.050503 
"Машинобудування" та спеціальності 133 "Галузеве 
машинобудування", з дисципліни "Автомобілі" для студентів напряму 
6.070106 "Автомобільний транспорт" та спеціальності 274 
"Автомобільний транспорт" / Укл. : О. М. Тімков, Д. М. Ященко, В. М. 
Босенко. - К. : НТУ, 2017. - 15 с. 

 

Анотація   

Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи з визначення 
моментів інерції автомобіля складені з метою практично підтвердити 
окремі теоретичні положення навчальної дисципліни, допомогти 
студентам закріпити та поглибити знання теоретичного матеріалу з 
керованості та стійкості руху автотранспортних засобів.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87901  
 

Дата реєстрації авторського права  19.04.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Рета Марина Володимирівна, Другова Олена Сергіївна, Ліснічук 
Олена Андріївнаіївна  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування 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 "METHODS FOR 
DIAGNOSING THE EFFECTIVENESS OF THE ENTERPRISE'S 
FINANCIAL STRATEGY IN THE STRATEGY CONTROLLING 
SYSTEM"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Methods of diagnosing the effectiveness of the enterprise's 
financial strategy in the strategy conrolling system / Maryna Reta, Elena  
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                                                           Druhova, Oksana Lisnichuk. - Baltic Journal of Economic Studies. Vol. 4 
(2018) No.3. - Riga. - 2018.- p. 235-243. 

 

Анотація   

У статті впроваджена система контролю та застосовані засоби 
контролю на підприємствах України. Стаття містить вибрані 
результати опитування, проведеного авторами логістичних 
підприємств в Україні. Отримані дані були використані для перевірки 
гіпотез та оцінки впровадження системи контролю на фармацевтичних 
підприємствах України.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87902  
 

Дата реєстрації авторського права  19.04.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Панфілов Антон Миколайович, Тютюнник Євген 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 "Сон"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Пісня "Сон" про рідний дім, рідні стіни та сім'ю. Вдячність своїм 
рідним і дому. І про те, що не кожний може повернутися туди, звідки 
він родом.   
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87903  
 

Дата реєстрації авторського права  19.04.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Воєвідко Людмила Миколаївна, Аліксійчук Олена Станіславівна, 
Мартинюк Любов Василівна, Совік Тетяна Віталіївна, Яропуд Зиновій 
Петрович, Прядко Олена Михайлівна, Печенюк Майя Антонівна, 
Борисова Тетяна Валеріївна, Барановська Світлана Анатоліївна, 
Федорчук 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)  Монографія "Інноваційні підходи до фахової підготовки вчителя 
мистецьких дисциплін"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Інноваційні підходи до фахової підготовки вчителя 
мистецьких дисциплін: монографія / М. А. Печенюк та ін.; Кам'янець- 
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                                                           Подільський національний університет імені Івана Огієнка. - 
Кам'янець-Подільський : Видавець ПП Зволейко Д. Г., - 2015. - 236 с. 

 

Анотація   

У монографії висвітлено питання фахової підготовки здобувачів вищої 
освіти у вищій школі. Монографія "Інноваційні підходи до фахової 
підготовки вчителя мистецьких дисциплін" є науково-методичним 
дослідженням організації освітнього процесу у закладах вищої освіти.   
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87904  
 

Дата реєстрації авторського права  19.04.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Бащук Олена Юріївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Плоская задача трехмерной устойчивости жестко 
защемленной пластины с трещиной"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Бащук Е. Ю. Плоская задача трехмерной 
устойчивости жестко защемленной пластины с трещиной / Збірник 
наукових праць Дніпродзержинського державного технічного 
університету : (технічні науки) : тематичний випуск "Математичні 
проблеми технічної механіки". - Дніпродзержинськ : ДДТУ. - 2013. - 
Випуск 2 (22). - с. 40-43. 

 

Анотація   

В статті розглянуто задачу стійкості пластини з тріщиною з 
застосуванням тривимірної лінеарізованої теорії стійкості 
деформованих тіл.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87905  
 

Дата реєстрації авторського права  19.04.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Покотило Ігор Миколайович, Траверсе Тетяна Михайлівна, Данилюк 
Іван Васильович, Скілков Володимир Васильович, Ерделевський 
Олександр Маркович  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Методика визначення розміру моральної (немайнової) 
шкоди, що підлягає відшкодуванню" 
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Методика розроблена на основі раніше проведених наукових 
досліджень та удосконалення формул розрахунку моральної 
(немайнової) шкоди, має на меті вирішити проблему 
правозастосування. Методика включає в себе шість розділів. В 
першому розділі визначаються понятійні категорії, що 
використовуються в Методиці.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87906  
 

Дата реєстрації авторського права  19.04.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Пацюрковський Олександр Олегович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Borderless"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87907  
 

Дата реєстрації авторського права  19.04.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Sick of this place"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87908  
 

Дата реєстрації авторського права  19.04.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Житник Марина Федорівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Збірка поезій "Віршики-співаночки"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Збірка поезій "Віршики-співаночки" було створено автором з метою 
забезпечення культурних потреб суспільства та для публікації в 
повному обсязі або частково.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87909  
 

Дата реєстрації авторського права  19.04.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Житник Марина Федорівна  
 

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 поезій "Віршики цікаві для маляток жвавих"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Збірка поезій "Віршики цікаві для маляток жвавих" було створено 
автором з метою забезпечення культурних потреб суспільства та для 
публікації в повному обсязі або частково.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87910  
 

Дата реєстрації авторського права  19.04.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Тетера Ірина Анатоліївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір образотворчого мистецтва "Дизайн логотипу "13 ФЕЙ бо кожна 
мрія важлива"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Твір створений для соціально-благодійного проекту, який призначений 
для втілення бажань та мрій нужденних людей в реальність.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87911  
 

Дата реєстрації авторського права  19.04.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Железняк Олексій Павлович  
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Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Я ХОЧУ"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87912  
 

Дата реєстрації авторського права  19.04.2019  
 

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 "За Мазерати"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87913  
 

Дата реєстрації авторського права  19.04.2019  
 

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 "Любить не просто"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87914  
 

Дата реєстрації авторського права  19.04.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Железняк Олексій Павлович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   
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Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Небо связало нас"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87915  
 

Дата реєстрації авторського права  19.04.2019  
 

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 "Прикоснись к моему телу"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87916  
 

Дата реєстрації авторського права  19.04.2019  
 

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 "Холодный дождь"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87917  
 

Дата реєстрації авторського права  19.04.2019  
 

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  
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Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Я за тобой"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87918  
 

Дата реєстрації авторського права  19.04.2019  
 

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 честно"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87919  
 

Дата реєстрації авторського права  19.04.2019  
 

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 "BAD BOY"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87920  
 

Дата реєстрації авторського права  19.04.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Чан Тхань Луан Чієнівна  
 

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 "Theme in A minor"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87921  
 

Дата реєстрації авторського права  19.04.2019  
 

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 "1618"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Однією з основних п'яти сюжетних ліній історичної драми "1618" є 
історія кохання головного героя Лукаша Сагайдачного до Цирілли 
Ягайло та боротьба за її серце з Анджеєм Мацкевичем та Тимофієм 
Усом.   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87922  
 

Дата реєстрації авторського права  19.04.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Дмитришин Богдан 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 "CiviMobile"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

"CiviMobile" - це нативна мобільна аплікація для IOS та Android 
пристроїв (телефон та планшет). Ця програма створена для організацій 
та інших об'єднань, члени яких матимуть змогу отримувати доступ до 
контактів організації з мобільних пристроїв, додавати нового 
користувача, організовувати зустрічі і т. д.    
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87923  
 

Дата реєстрації авторського права  19.04.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Толмачев Станіслав Трохимович, Ільченко Олександр Володимир, 
Рожненко Жанна Георгіївна, Бондаревський Станіслав Льовович  

 

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 "Електронний практикум з ТОЕ"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Комп'ютерна програма призначена для студентів галузі знань 
"Електрична інженерія". Охоплює 1400 задач з основних тем курсу 
ТОЕ. Має гнучку систему вибору режимів роботи.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87924  
 

Дата реєстрації авторського права  19.04.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Балан Андрій 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)  Літературний твір "Обучающий курс в сфере продвижения бизнеса: 
Нефть ХХІ ВЕКА"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

"Обучающий курс в сфере продвижения бизнеса: Нефть ХХІ ВЕКА" 
націлений на побудову товарного бізнесу в мережі Інтернет та 
збільшення продажів за допомогою реклами в мережі Інтернет, 
складається з презентацій, визначення термінів, чек-листа.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87925  
 

Дата реєстрації авторського права  19.04.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Балан Андрій Борисович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Усний твір, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Усний твір "Лекції "Обучающий курс в сфере продвижения бизнеса: 
Нефть ХХІ ВЕКА"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

"Обучающий курс в сфере продвижения бизнеса: Нефть ХХІ ВЕКА" 
націлений на побудову товарного бізнесу в мережі Інтернет та 
збільшення продажів за допомогою реклами в мережі Інтернет, 
складається із серії он-лайн занять (лекцій).  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87926  
 

Дата реєстрації авторського права  22.04.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Громов Валерій Олександрович  
 

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 "Новий Завіт з Псалмами та Притчами "Вічне Євангеліє з 
Псалмами та Притчами українською / Вечное Евангелие с Псалмами и 
Притчами на русском" з давньогрецької та давньоєврейської мови " 
(аудіоверсія) ("Вічне Євангеліє з Псалмами та Притчами / Вечное 
Евангелие с Псалмами и Притчами")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Усний твір першого паралельного перекладу українською та 
російською мовами Нового Завіту з Псалмами та Притчами, який є 
богонатхненним, біблійно-класичним, канонічним, аутентичним, 
науково-академічним, високолітературним, позаконфесійним, 
актуальним, біблійно-універсальним.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87927  
 

Дата реєстрації авторського права  22.04.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Варзацька Лариса Олександрівна, Трохименко Тамара 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)  "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 матеріалу відповідає Державному стандарту початкової освіти та 
типовій освітній програмі, розробленій під керівництвом Савченко О. 
Я. Головна мета пропонованого підручника - послідовна реалізація 
особистісно-орієнтованого навчання в умовах Нової української 
школи. Ретельно підібрані художні твори та різнорівневі завдання 
дозволять педагогам навчати кожну дитину відповідно до її здібностей 
та можливостей, а учням - здійснювати самоконтроль. Підручник 
розрахований на учнів 2 класу закладів загальної середньої освіти.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87928  
 

Дата реєстрації авторського права  22.04.2019  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Чипурко Віра 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)  "Українська мова та читання" підручник для 2 класу закладів 
загальної середньої освіти (у 2-х частинах) Частина 2   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Зміст матеріалу відповідає Державному стандарту початкової освіти та 
типовій освітній програмі, розробленій під керівництвом Савченко О. 
Я. Головна мета пропонованого підручника - послідовна реалізація 
особистісно-орієнтованого навчання в умовах Нової української 
школи. Ретельно підібрані художні твори та різнорівневі завдання 
дозволять педагогам навчати кожну дитину відповідно до її здібностей 
та можливостей, а учням - здійснювати самоконтроль. Підручник 
розрахований на учнів 2 класу закладів загальної середньої освіти.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87929  
 

Дата реєстрації авторського права  22.04.2019  
 

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)  Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних 
наук "Системність словотвору англійської мови та інноваційні 
процеси"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

В дисертації зазначено дослідження словотвору англійської мови 
шляхом аналізу інноваційних процесів.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87930  
 

Дата реєстрації авторського права  22.04.2019  
 

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  
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Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Монографія "Англомовні морфологізовані концепти: фрактальна 
параметризація"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Монографія присвячена дослідженню фрактальних принципів 
репрезентації таких лінгвокогнітивних явищ як: взаємодія 
морфологізованих та лексикалізованих концептів, організація 
англомовного лінгво-ментального середовища, реалізація процесів 
концептуальної деривації та граматикалізації тощо.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87931  
 

Дата реєстрації авторського права  22.04.2019  
 

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 "Англомовна епідигматика та розвиток вокабуляру"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Монографію присвячено дослідженню системологічних особливостей 
сучасної англомовної епідигматики та виявленню діалектичних 
взаємозв'язків між конституентами та механізмами, що репрезентовані 
в її межах.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87932  
 

Дата реєстрації авторського права  22.04.2019  
 

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)  Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філологічних наук 
"Англомовні морфологізовані метаконцепти в процесах 
концептуальної деривації (на матеріалі мовних інновацій кінця ХХ - 
початку ХХІ ст.)"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Роботу присвячено лінгвокогнітивному дослідженню ролі 
морфологізованих метаконцептів у процесах концептуальної деривації,  
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за дії якої утворюються похідні, що вербалізуються у складі 
техноцентричних, біоцентричних, економічних та соціально-
політичних афіксальних інновацій кінця ХХ - початку ХХІ сторіччя.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87933  
 

Дата реєстрації авторського права  22.04.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Назаренко Ірина Володимирівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Наукова стаття "Мовна гра у системі мовно-стилістичних засобів 
вираження комічного"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

В статті розглядається роль мовно-стилістичних засобів вираження 
комічного, а саме - мовної гри. Особливу роль при створенні комічного 
ефекту виконує мовна гра.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87934  
 

Дата реєстрації авторського права  22.04.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Назаренко Ірина Володимирівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Наукова стаття "Співвідношення концептуальної і мовної картини 
світу в лінгвістиці"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

В статті розглядається проблематика співвідношення концептуальної і 
мовної картини світу в лінгвістиці. Йдеться про унікальність мови як 
особливого коду дійсності, що оточує людину, чи певної частини світу.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87935  
 

Дата реєстрації авторського права  22.04.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Денисенко Надія Валеріївна, Музя Євген Михайлович, Камишова 
Тетяна Миколаївна, Баранцова Ірина Олександрівна, Мілько Наталія 
Євгенівна  
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Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчальний посібник "Теорія та практика перекладу"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Метою даної роботи є активізація знань студентів теоретичної 
програми, навчання студентів застосування правил перекладу текстів 
та усвідомлення завдань та обов'язків перекладача.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87936  
 

Дата реєстрації авторського права  22.04.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Назаренко Ірина Володимирівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Наукова стаття "Словоскладання як один із найпоширеніших способів 
словотвору німецької мови"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У статті розглядається проблематика словотвору німецької мови, а 
саме - словоскладання. Виявлено причини виникнення нових слів і 
способи їх утворення за допомогою словоскладання як одного з 
найпоширеніших способів словотвору німецької мови.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87937  
 

Дата реєстрації авторського права  22.04.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Крикун 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 "Державний фінансовий контроль у системі 
бюджетного регулювання"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Крикун Т. І. Державний фінансовий контроль у 
системі бюджетного регулювання / Наукові праці НДФІ. - 2009. - 
Випуск 4 (49). - С. 28-35. 

 

Анотація   

Розкрито сутність державного фінансового контролю як важливого 
інструменту підвищення ефективності державного управління. 
Досліджено основні напрями організації державного внутрішнього 
фінансового контролю в системі органів державного сектору.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87938  
 

Дата реєстрації авторського права  22.04.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Назаренко Ірина Володимирівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Наукова стаття "Хронотопний модус авторських казок про тварин (на 
матеріалі твору Готфріда Келлєра "Spiegel, das Katzchen")"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

В статті розглядається моделювання хронотипу в авторській казці про 
тварин, можна помітити існування особливого "казкового стилю", 
який змінюється в часі та просторі, зберігаючи фольклорні коріння, й 
частково містить ознаки художньої літератури.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87939  
 

Дата реєстрації авторського права  22.04.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Швиданенко Олег Анатолійович, Прохоровський Андрій 
Станіславович  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір наукового характеру "Опис. Special DEO-W Threads Military Boot 
Socks - DEOKIL Restoration (Шкарпетки із спеціального ниткового 
матеріалу DEO-W - DEOKIL Відновлення) та Special DEO-W Threads 
Military Boot Socks - DEOKIL Endurance power (Шкарпетки із 
спеціального ниткового матеріалу DEO-W - Сила витривалості 
DEOKIL)"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87940  
 

Дата реєстрації авторського права  22.04.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Малий Іван Йосипович, Власенко Марина Миколаївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір наукового характеру "Ефективність використання публічних 
фінансів в умовах реформування публічного управління"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87941  
 

Дата реєстрації авторського права  22.04.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Москалюк Наталія Петрівна, Чернявська 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)  Твір наукового характеру "Валютне регулювання в Україні в умовах 
інтеграції до ЄС"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87942  
 

Дата реєстрації авторського права  22.04.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Радіонова Ірина Федорівна, Мальковська Юлія 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)  Твір наукового характеру "Регулювання макрофінансових 
диспропорцій публічного сектору національної економіки"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87943  
 

Дата реєстрації авторського права  22.04.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Сурженко Нонна 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 "Навчально-методичний комплекс для викладання 
дисципліни "Організація готельного господарства" зі спеціальності 
"Готельно-ресторанна справа"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Теоретична та практична підготовка здобувачів вищої освіти з 
дисципліни "Організація готельного господарства" зі спеціальності 
"Готельно-ресторанна справа".  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87944  
 

Дата реєстрації авторського права  22.04.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Сурженко Нонна 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 "Навчально-методичний комплекс для викладння 
дисципліни "Організація підприємницької діяльності"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Висвітлення теоретичних і практичних аспектів сучасних проблем 
підприємництва. Формування у здобувачів вищої освіти практичних 
навичок і вмінь, розвиток здібностей до науково-дослідної роботи, 
самостійності і відповідальності у роботі.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87945  
 

Дата реєстрації авторського права  22.04.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Сурженко Нонна Вікторівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Науковий твір "Навчально-методичний комплекс для викладання 
дисципліни "Організація управління в природоохоронній діяльності"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Формування знань щодо базових категорій дисципліни "Організація 
управління в природоохоронній діяльності". Поглиблення процесу 
пізнання теорії і практики організації управління природоохоронною 
діяльністю. Дати майбутньому спеціалісту - екологу, на основі теорій 
організації та управління, цілісну уяву про природоохоронну 
діяльність.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87946  
 

Дата реєстрації авторського права  22.04.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Сурженко Нонна 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 "Навчально-методичний комплекс для викладання 
дисципліни "Організація і управління виробництвом"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Вивчення теорії та практики організації і управління виробництвом. 
Набуття навичок аналізу процесів, що відбуваються на виробництві. 
Закріплення умінь самостійного обґрунтування параметрів 
раціональної організації і управління виробництвом. Навчання 
ситуаційному орієнтуванню, вмінню систематизувати та 
узагальнювати інформацію, робити відповідні висновки залежно від 
рівня підготовки.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87947  
 

Дата реєстрації авторського права  22.04.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Дрозд Олена Володимирівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Стаття "Traditions of humanistic ethics: from voltaire to fromm"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Drozd Elena. Traditions of humanistic ethics: from 
voltaire to fromm / Modern Science - Moderni VEDA. - 2017. - № 1. - P. 55-
61. 

 

Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87948  
 

Дата реєстрації авторського права  22.04.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Дрозд Олена Володимирівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата 
педагогічних наук "Формування толерантності учнів 5-9 класів у 
поліетнічному середовищі позашкільного навчального закладу"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Дисертаційне дослідження присвячено актуальній проблемі сучасної 
теорії та практики виховання - формуванню толерантності учнів 
підліткового віку у поліетнічному середовищі позашкільного 
навчального закладу.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87949  
 

Дата реєстрації авторського права  22.04.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Дрозд Олена Володимирівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Стаття "Educational potential of ethnopsychology in formation of national 
self identity of student youth"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Drozd E. V. Educational potential of ethnopsychology in 
formation of national self identity of student youth / Молодий вчений. - 
2018. - № 12 (64). - С. 57-60. 

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87950  
 

Дата реєстрації авторського права  22.04.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Хлєбнікова Ольга  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Фотографічний твір  
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Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Фотографічний твір "Фотографія макіяжу "Чорний ящір"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Художній кольоровий фотографічний твір містить зображення 
чоловіка з художнім дизайном макіяжу. На фоні білого гриму очі 
чоловіка обведені маскою чорного кольору, на носі та вилицях 
зображено чорні фантазійні фігури.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87951  
 

Дата реєстрації авторського права  22.04.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Шапочка Катерина Анатоліївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата 
педагогічних наук 13.00.03 корекційна педагогіка "Формування 
комунікативних умінь і навичок у молодших школярів із затримкою 
психічного розвитку у процесі вивчення іноземної мови"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У дисертаційному досліджені обґрунтовано теоретико-методологічні 
підходи до формування комунікативних умінь і навичок у молодших 
школярів із затримкою психічного розвитку у процесі вивчення 
іноземної мови.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87952  
 

Дата реєстрації авторського права  22.04.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Шапочка Катерина Анатоліївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Стаття "Language and didactic principles of foreign language teaching to 
students with special educational needs under inclusive educational 
environment"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Kateryna Shapochka. Language and didactic principles of 
foreign language teaching to students with special educational needs under  
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                                                           inclusive educational environment / Науковий вісник Миколаївського 
національного університету імені В. О. Сухомлинського. Педагогічні 
науки. - 2018. - № 3 (62). Том 2. - С. 336-341.  

 

Анотація   

Стаття присвячена аналізу лінгводидактичних принципів навчання 
іноземних мов молодших школярів з особливими освітніми потребами 
(ООП) в умовах інклюзивного освітнього середовища. Зазначається, 
що навчально-виховний процес в інклюзивних класах будується з 
врахуванням як загальних дидактичних принципів (систематичності і 
системності, доступності, усвідомленого засвоєння матеріалу та інш.), 
так і специфічних, що зумовлені структурою їх порушення.   
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87953  
 

Дата реєстрації авторського права  22.04.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Шапочка Катерина Анатоліївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Стаття "Підготовка вчителів іноземних мов до роботи в новій 
українській інклюзивній школі"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Шапочка К. А. Підготовка вчителів іноземних мов до 
роботи в новій українській інклюзивній школі / Освіта осіб з 
особливими потребами: шляхи розбудови. - 2017. - Випуск 13. - С. 272-
277. 

 

Анотація   

Стаття присвячена питанню кадрової підготовки в умовах Нової 
української інклюзивної школи, зокрема підготовці вчителів іноземних 
мов до роботи у новому освітньому середовищі, озброєними новими 
теоретичними знаннями і готовими ефективно використовувати їх на 
практиці в команді з іншими педагогами, фахівцями, батьками, 
учнями. Наголошується на забезпеченні рівних можливостей для 
здобуття освіти й подальшої інтеграції людей з порушеннями 
психофізичного розвитку.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87954  
 

Дата реєстрації авторського права  22.04.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Левицька Ірина Миколаївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Наукова стаття "Особливості діалогової взаємодії в навчально-
виховному процесі майбутніх учителів музичного мистецтва"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Левицька І. М. Особливості діалогової взаємодії в 
навчально-виховному процесі майбутніх учителів музичного 
мистецтва / Наука і освіта: Серія: Педагогіка. - 2016. - 1/СХХХХІІ. - С. 
76-80. 

 

Анотація   

У статті розглядається феномен діалогу в філософському, 
психологічному та педагогічному аспектах. Розкрито значення діалогу 
в музичній освіті. Акцентовано, що діалог повинен ґрунтуватись на 
відвертості, гуманності, толерантності, доброзичливості, активності, 
готовності прийняти думку іншого, рівності психологічних позицій 
вчителя й учнів.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87955  
 

Дата реєстрації авторського права  22.04.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Тромсюк Володимир Дмитрович, Метелиця Артем Олександрович, 
Бородай Ярослав Олександрович, Ткачук Василь Миколайович  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Програмна модель смугового фільтра із 
малим рівнем коливань вершини"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Комп'ютерна програма присв'ячена програмній реалізації роботи 
смугового фільтра із малим рівнем коливання вершини та великою 
крутістю характеристики. В програмі є можливість забезпечити 
перемикання фільтра на різні центральні частоти з різними смугами 
пропускання, що дозволяє розширити функціональність і спектр 
використання даної моделі.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87956  
 

Дата реєстрації авторського права  22.04.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Кузьмін Олег Євгенович, Мельник Ольга Григорівна, Адамів Марта 
Євгенівна, Коць Ігор Вікторович, Коць Ірина Ігорівна  

 

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 "Концептуальні засади та інструментарій управління 
толінговими операціями"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Кузьмін О. Є. Концептуальні засади та інструментарій 
управління толінговими операціями / О. Є. Кузьмін, О. Г. Мельник, М. 
Є. Адамів, І. В. Коць, І. І. Коць. - Галицька Видавнича Спілка, 2018. - 
238 с. 

 

Анотація   

Сформовано та обґрунтовано теоретико-концептуальні засади 
управління толінговими операціями. Удосконалено методичний 
інструментарій управління толінговими операціями шляхом 
розроблення двовекторного методу планування, трикомпонентної 
моделі організування та комплексної моделі економічної діагностики 
толінгових операцій.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87957  
 

Дата реєстрації авторського права  22.04.2019  
 

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 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   

Підручник забезпечує формування не лише предметних, а й ключових 
компетентностей концепцією "Нова українська школа" та чинною 
програмою.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87958  
 

Дата реєстрації авторського права  22.04.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Фєтєску Лариса Іванівна, Мартинчук Сніжана Петрівна, Моску 
Тетяна 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)  "Молдовська мова та читання" підручник для 2 класу з навчанням 
молдовською мовою закладів загальної середньої освіти (у 2-х 
частинах)   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Підручник для закладів загальної середньої освіти. 
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87959  
 

Дата реєстрації авторського права  22.04.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Васильєв Андрій Анатолійович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Програмне забезпечення інтерактивної 
пісочниці. Настанова програми (інструкція), вихідний код (програмний 
код)" ("Комп'ютерна програма "Інтерактивна пісочниця")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Комп'ютерна програма "Інтерактивна пісочниця" є елементом 
комплексу реабілітації в сенсорних кімнатах і класах інклюзії.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87960  
 

Дата реєстрації авторського права  22.04.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Солов'яненко Анатолій Анатолійович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Лібрето опери "Кіт у чоботях"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87961  
 

Дата реєстрації авторського права  22.04.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Васильєв Андрій Анатолійович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Програмне забезпечення інтерактивної 
проекційної системи "Інтерактивна підлога". Настанова програми 
(інструкція), вихідний код (програмний код)" ("Комп'ютерна програма 
"Інтерактивна програма")  
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Комп'ютерна програма "Інтерактивна програма" являє собою велику 
підлогову проекцію, чутливу до рухів людини. Використовується в 
інклюзивних центрах і класах, зонах релаксації в школах і дитячих 
садах, ігрових і спортивних закладах, вдома. 
  

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87962  
 

Дата реєстрації авторського права  23.04.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Яровий Андрій Анатолійович, Олійник Юлія 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 "Інформаційна технологія надання 
рекомендацій для підвищення ефективності дій гравця"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Розроблено комп'ютерну програму, реалізовану мовою програмування 
С#, що надає рекомендації для підвищення ефективності дій гравця у 
комп'ютерній грі.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87963  
 

Дата реєстрації авторського права  23.04.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Подчашинський Юрій Олександрович, Воронова Тетяна 
Станіславівна  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Подчашинський Юрій Олександрович, Воронова Тетяна 
Станіславівна, 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 "Two-dimensional video image modeling with measurement 
information on geometric parameters of objects"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87964  
 

Дата реєстрації авторського права  23.04.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Подчашинський Юрій Олександрович, Шавурський Юрій 
Олександрович  
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Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Подчашинський Юрій Олександрович, Шавурський Юрій 
Олександрович, 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 "Neuro-mechanical processing measurement information about 
mechanical quantities"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87965  
 

Дата реєстрації авторського права  23.04.2019  
 

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  Подчашинський Юрій Олександрович, Єльнікова Тетяна 
Олександрівна, 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 "Моделювання евтрофних процесів у водосховищах річки 
Тетерів Житомирської області на основі відображень проб води"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Розроблено математичну модель сезонної динаміки розвитку 
фітопланктонних водоростей у водосховищах річки Тетерів 
Житомирської області протягом 2012-2014 років. Досліджено вплив 
екзо- та ендогенних факторів на процеси розвитку фітопланктону. 
Початковими даними для моделювання є результати вимірювань 
геометричних параметрів, кількості та біомаси екземплярів 
фітопланктону у пробах води з водосховищ.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87966  
 

Дата реєстрації авторського права  23.04.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Подчашинський Юрій Олександрович, Лугових Оксана 
Олександрівна, Шавурська Людмила Йосипівна  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Подчашинський Юрій Олександрович, Лугових Оксана 
Олександрівна, Шавурська Людмила Йосипівна, 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 "Алгоритмічна обробка зображень з вимірювальною 
інформацією про геометричні параметри та параметри руху об'єктів на 
основі штучних нейронних мереж"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У статті розглянуто обробку цифрових зображень з вимірювальною 
інформацією про механічні величини. В тому числі це інформація про 
геометричні параметри та параметри руху об'єктів, що містяться у 
часовій послідовності зображень. Основою алгоритмічної обробки є 
використання штучних нейронних мереж. Метою алгоритмічної 
обробки є підвищення точності та швидкодії використання 
геометричних параметрів об'єктів та їх параметрів руху.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87967  
 

Дата реєстрації авторського права  23.04.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Кравчук Наталія Іванівна, Кільніцька Олена Сергіївна, Куцмус 
Наталія Миколаївна  

 

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)  Стаття "Ринок кондитерської продукції в Україні: тенденції та 
перспективи розвитку"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Здійснено галузевий конкурентний аналіз ринку кондитерської 
продукції. Визначено основних конкурентів на внутрішньому і 
зовнішньому ринках та побудовано рейтинг вітчизняних виробників 
солодощів серед найбільших світових компаній. Виявлені новітні 
тенденції в розвитку ринку кондитерської продукції.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87968  
 

Дата реєстрації авторського права  23.04.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Кравчук Наталія Іванівна, Кільніцька Олена Сергіївна, Тарасович 
Людмила Валеріївна  

 

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)  Стаття "Біоекономіка: генезис і сучасні імперативи"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Розкрито історію походження, сутність, властивості та рушійні сили 
біоекономіки. Синтезовано три підходи до її інтерпретації: 
технологічний, ресурсний та екологічний. Узагальнено зарубіжний 
досвід імплементації біоекономіки в господарську діяльність різних 
галузей.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87969  
 

Дата реєстрації авторського права  23.04.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Барсукова Олена Анатоліївна, Бояринцев Євген Львович, Вольвач 
Оксана Василівна, Гращенкова Тетяна Валеріївна, Гриб Катерина 
Олександрівна, Гриб Олег Миколайович, Діброва Михайло 
Вітольдович, Козлов Михайло Олексійович, Куза Антоніна 
Миколаївна, Кушнір Дмитро Валентинович, Лобода Наталія 
Степанівна, Лужбін Анатолій Михайлович, Пилип'юк Віктор 
Вікторович, Сербов Микола Георгійович, Тернова Юлія Вадимівна, 
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 гідрологічного обстеження стану Куяльницького лиману та 
морської води з Одеської затоки у 2018 році" (остаточний)"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Наведено результати гідрологічних вимірювань у лимані, морі, 
трубопроводі, річках, балках і скидних лотках у 2018 р. Здійснено 
оцінку водно-сольового балансу, порівняння з даними попередніх 
років, аналіз втрат води на випаровування та зміни припливу вод в 
лиман у 2021-2050 рр. за сценарієм RCP4.5. Складені висновки щодо 
стану лиману та рекомендації відносно його поповнення морською водою.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87970  
 

Дата реєстрації авторського права  23.04.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Іванілов Олександр Семенович, Дмитрієва Оксана Іллівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Іванілов Олександр Семенович, Дмитрієва Оксана Іллівна, 
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 "Методи оцінки рівня 
економічної безпеки промислових підприємств"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Проведений у статті аналіз наукової літератури дав змогу авторам 
визначити найбільш комплексне і змістове визначення дефініції 
"економічна безпека підприємства": досліджено складові економічної 
безпеки і на цій основі розроблено аналітичний інструментарій оцінки 
економічної безпеки підприємства.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87971  
 

Дата реєстрації авторського права  23.04.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Черніков Олександр Вікторович, Архіпов Олександр Володимирович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Черніков Олександр Вікторович, Архіпов Олександр Володимирович, 
Харківський національний автомобільно-дорожній університет 

 

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 науково-практичного характеру з 
ілюстраціями "Тривимірне моделювання шліцьового валу засобами 
програми Autodesk Inventor"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Розглядаються питання підготовки ефективних навчальних завдань 
для освоєння комп'ютерного моделювання машинобудівних деталей. 
На їх базі створено і апробовано відеоуроки для навчання 
тривимірному моделюванню в середовищі Autodesk Inventor із 
застосуванням майстрів проектування валів та шліців. Матеріали 
можуть бути використані при вивченні курсу комп'ютерної графіки.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87972  
 

Дата реєстрації авторського права  23.04.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Шевченко Інна Юріївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Шевченко Інна Юріївна, 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 підхід до 
формування стратегічних наборів підприємств автомобілебудування"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Розроблено методичний підхід до формування стратегічних наборів 
підприємств автомобілебудування, який базується на матриці стратегій 
розвитку автовиробників.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87973  
 

Дата реєстрації авторського права  23.04.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Шевченко Інна Юріївна  
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Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Шевченко Інна Юріївна, Харківський національний автомобільно-
дорожній університет 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір науково-практичного характеру "Модель дуальної взаємодії 
автомобілебудівних підприємств і ЗВО в системі кадрового 
забезпечення конкурентоспроможності автомобільної промисловості"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Сформовано модель взаємодії автомобілебудівних підприємств і ЗВО 
на початковому етапі співробітництва в сфері дуальної освіти як 
основи кадрового забезпечення конкурентоспроможності автомобільної 
промисловості.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87974  
 

Дата реєстрації авторського права  23.04.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Архіпов Олександр Володимирович, Черніков Олександр Вікторович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Архіпов Олександр Володимирович, Черніков Олександр Вікторович, 
Харківський національний автомобільно-дорожній університет 

 

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 науково-практичного характеру з 
ілюстраціями "Підготовка та апробація навчального завдання з 
тривимірного моделювання в середовищі програми Autodesk Inventor"  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Розглядається питання підготовки ефективних навчальних завдань 
для освоєння комп'ютерного моделювання машинобудівних деталей. 
На їх базі створено і апробовано відеоуроки для навчання 
тривимірному моделюванню в середовищі Autodesk Inventor. 
Матеріали можуть бути використані при вивченні курсу комп'ютерної 
графіки.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87975  
 

Дата реєстрації авторського права  23.04.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Лежнева Олена Іванівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

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

якого належить твір  Літературний письмовий твір науково-практичного характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір науково-практичного характеру "Методичні вказівки до 
лабораторних робіт з дисципліни "Екологічні характеристики 
транспортних систем" для студентів напряму підготовки 275 - 
Транспортні технології (на автомобільному транспорті)"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Методичні вказівки супроводжуються поясненнями про виконання 
робіт та завдань. Вивчення теоретичних питань підкріплюється 
дослідженнями та розрахунками, які студенти мають провести 
власноруч, що допоможе одержати практичні і теоретичні знання щодо 
вимірів та обчислення показників стану довкілля і впливу на нього 
антропогенних факторів.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87976  
 

Дата реєстрації авторського права  23.04.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Лежнева Олена Іванівна, Коверсун Світлана Олександрівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Лежнева Олена Іванівна, Коверсун Світлана Олександрівна, 
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 "Методичні вказівки до 
практичних робіт з дисципліни "Екологічні характеристики 
транспортних систем" для студентів напряму підготовки 275 - 
Транспортні технології (на автомобільному транспорті)"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Методичні вказівки супроводжуються поясненнями про виконання 
робіт та завдань. Вивчення теоретичних питань підкріплюється 
дослідженнями та розрахунками, які студенти мають провести 
власноруч, що допоможе одержати практичні і теоретичні знання щодо 
вимірів та обчислення показників стану довкілля і впливу на нього 
антропогенних факторів.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87977  
 

Дата реєстрації авторського права  23.04.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Позднякова Олена Ігорівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

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

якого належить твір  Літературний письмовий твір науково-практичного характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір науково-практичного характеру "Методичні вказівки до 
практичних робіт з дисципліни "Нормування антропогенного 
навантаження на природне середовище та інженерне забезпечення 
моніторингу довкілля"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Екологічне нормування антропогенного впливу на природу являє 
собою одне з найважливіших екологічних завдань. Розробка системи 
найбільш загальних і важливих параметрів екосистем надасть 
можливість оцінити ступінь відхилення екосистеми від деякого стану, 
прийнятого умовно за норму, й оцінити вже наявний ступінь її 
порушення.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87978  
 

Дата реєстрації авторського права  23.04.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Позднякова Олена Ігорівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Позднякова Олена Ігорівна, Харківський національний автомобільно-
дорожній університет 

 

Об'єкт авторського права, до  

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

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір науково-практичного характеру "Монография "Колебания и 
виброакустика автомобильной шины". Раздел 4 "Использование 
изношенных шин для снижения виброакустического возмущения на 
автомобильных дорогах"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87979  
 

Дата реєстрації авторського права  23.04.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Гриб Катерина Олександрівна, Гриб Олег Миколайович, Лобода 
Наталія Степанівна, Терновий Петро Анатолійович, 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  
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Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Звіт про науково-дослідну роботу "Оцінка 
екологічного стану каналу (від м. Біляївка до річки Турунчук) і проток, 
які розташовані на території Біляївської об'єднаної територіальної 
громади, та розробка рекомендацій з поліпшення їх стану в 
майбутньому" (остаточний)"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У роботі наведені результати вимірювань у 2018 році глибин, 
швидкостей течії, мутності та витрат води і завислих насосів, основні 
морфометричні характеристики, карти рельєфу дна, характеристики 
ґрунту дна, фізико-хімічні показники якості води, результати оцінки 
водообміну та якості води, рекомендації з поліпшення 
гідроекологічного стану водних об'єктів (каналу від міста Біляївка до 
річки Турунчук, єриків, проток та озер) на території Біляївської 
об'єднаної територіальної громади в майбутньому.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87980  
 

Дата реєстрації авторського права  23.04.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Крекотень Ірина Михайлівна, Худолій Юлія Сергіївна, Максименко 
Олег Сергійович  

 

Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчальний посібник "Гроші та кредит"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Крекотень І. М. та ін. Гроші та кредит: навчальний 
посібник / І. М. Крекотень, Ю. С. Худолій, О. С. Максименко. - 
Полтава: ФОП Пусан А. Ф., 2018. - 114 с.: іл. 

 

Анотація   

Посібник містить відповіді на основні питання, що розглядаються при 
вивченні навчальної дисципліни "Гроші та кредит". Призначається 
студентам спеціальностей економічного спрямування, аспірантам і 
викладачам та усім хто цікавиться теоретичними та практичними 
аспектами функціонування грошово-кредитної системи.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87981  
 

Дата реєстрації авторського права  23.04.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Міхалевська Галина Іванівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Наукова стаття "Обчислення невласних інтегралів за власними 
елементами гібридного диференціального оператора Лежандра - 
(Конторовича - Лєбєдєва) - Ейлера на полярній осі r≥R0>0"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87982  
 

Дата реєстрації авторського права  23.04.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Коленда Наталія Вікторівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Стаття "Виробнича стратегія підприємства: класифікація та види"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Коленда Н. В. Виробнича стратегія підприємства: 
класифікація та види // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного 
університету. Серія: Економіка і менеджмент - 2017. - Випуск 23. 
Частина 1. - С. 103-107. 

 

Анотація   

У статті узагальнено підходи до вирішення видів виробничих стратегій 
підприємств та систематизації їх класифікаційних ознак. На основі 
чого сформовано авторський підхід до видової класифікації виробничої 
стратегії підприємства, який включає чотири категорії: стратегії, 
орієнтовані на ринок; стратегії, орієнтовані на виробничі можливості; 
стратегії, орієнтовані на загальні можливості; комплексні стратегії.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87983  
 

Дата реєстрації авторського права  23.04.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Мельник 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 "Ретроспективна періодизація розвитку 
оподаткування"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: М. М. Мельник. Ретроспективна періодизація 
розвитку оподаткування // Науковий вісник Національної академії 
державної податкової службі України. - 2005. - № 5 (32). - С. 62-67. 

 

Анотація   

Автор пропонує один із варіантів ретроспективного аналізу 
оподаткування, виокремлюючи три історичних періоди його розвитку. 
У статті стверджується, що дослідження відповідних суспільних 
відносин у їх розвитку та взаємозв'язку з іншими дозволяє встановити 
основні закономірності та слугує вдосконаленню науково-теоретичної 
бази з відповідної проблематики.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87984  
 

Дата реєстрації авторського права  23.04.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Мельник 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 "Науково-теоретичні засади податкового регулювання 
економіки"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: М. М. Мельник. Науково-теоретичні засади 
податкового регулювання економіки // Формування ринкових відносин 
в Україні. - 2008. - Випуск 2 (81). - С. 16-20. 

 

Анотація   

У статті здійснено аналіз наявного науково-теоретичного 
обґрунтування податкового регулювання економіки з боку держави. На 
основі об'єднання існуючих методологічних напрацювань 
запропоноване авторське бачення дефініції відповідного терміна.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87985  
 

Дата реєстрації авторського права  23.04.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Мельник 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 "Прямі податки як регулятор соціально-економічних 
процесів в Україні"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Мельник М. М. Прямі податки як регулятор 
соціально-економічних процесів в Україні // Наукові праці НДФІ. - 
2008. - Випуск 2 (43). - С. 119-126. 

 

Анотація   

У статті розкрито особливості прямих податків, порівняно з 
непрямими. Досліджено механізм податкового регулювання соціально-
економічних процесів. Розглянуто ставки податку на прибуток в 
Україні. Проаналізовано низку проблем, породжених застосуванням 
спрощеної системи оподаткування.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87986  
 

Дата реєстрації авторського права  23.04.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Карпінський Борис 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)  Науковий твір "Державотворчий патріотизм нації: територіальний 
розріз"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Карпінський Б. А. Державотворчий патріотизм нації: 
територіальний розріз // Збірник тез доповідей звітної наукової 
конференції Львівського національного університету імені Івана 
Франка за 2016 рік. - 2017. - С. 20-26. 

 

Анотація   

Виділено, що територіальна диференціація в економічних показниках 
продуктивності проявляється і в обсягах податкових надходжень для 
бюджетів, що необхідно враховувати в територіальному розрізі за 
проявності державотворчого патріотизму нації.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87987  
 

Дата реєстрації авторського права  23.04.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Карпінський Борис Андрійович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Фінансово-організаційні основи оцінювання та 
порівняння науково-публікаційної активності працівників наукової 
сфери на парадигмі державотворчого патріотизму нації"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Виділено характерні особливості фінансування наукової сфери України 
сучасного періоду трансформації і реформування секторів 
національного господарства, розроблено фінансово-організаційні 
основи оцінювання і порівняння науково-публікаційної активності 
працівників через відповідність зайнятій посаді з урахуванням 
парадигми державотворчого патріотизму нації.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87988  
 

Дата реєстрації авторського права  23.04.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Карпінський Борис 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)  Науковий твір "Фінансово-економічне забезпечення активності та 
публікаційної відкритості працівників наукової сфери: управлінська 
доктрина"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Виділено фінансово-економічні особливості забезпечення наукової 
сфери, розроблено управлінську доктрину підвищення результативної 
активності наукових працівників у глобалізованому науковому 
просторі через поєднання публікаційної відкритості, інтересів бізнесу і 
споживачів, виходячи із зарубіжного досвіду та стратегіології її 
розвитку в реаліях України.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87989  
 

Дата реєстрації авторського права  23.04.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Карпінський Борис Андрійович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Державотворчий патріотизм нації: основи та 
перспективи активізації"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Карпінський Б. А. Державотворчий патріотизм нації: 
основи та перспективи активізації // Збірник тез доповідей звітної 
наукової конференції Львівського національного університету імені 
Івана Франка за 2015 рік. - 2016. - С. 9-15. 

 

Анотація   

Зростає потреба у забезпеченні конкурентоспроможності вітчизняної 
продукції й наявності патріотично налаштованої, високоосвіченої і 
висококваліфікованої робочої сили, що посилює орієнтаційну 
спрямованість на виховання і формування державотворчого 
патріотизму нації. Визначено, що державотворчий патріотизм нації - це 
все, що народ загалом та кожен громадянин зокрема роблять в 
інтересах творення незалежної, суверенної, цивілізованої держави.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87990  
 

Дата реєстрації авторського права  23.04.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Карпінський Борис Андрійович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Управлінська доктрина активізації публікаційної 
відкритості науковця з позиції державотворчого патріотизму нації"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Карпінський Б.А. Управлінська доктрина активізації 
публікаційної відкритості науковця з позиції державотворчого 
патріотизму нації // Збірник тез доповідей дискусійного клубу 
"Модифікація публічного управління в контексті євроінтеграційних 
процесів". - 2018. - С. 10-18. 

 

Анотація   

Виділено, що кожна з прогресивних держав прагне формувати і 
реалізовувати методи активізації участі науковців у інноваційно-
технологічному зростанні власної економіки. Зокрема, з цією метою 
задіюються концепції рейтингового оцінювання ефективності їх 
діяльності. Дані оцінювально-порівняльні підходи дозволять не лише 
підвищити участь науковців у інвестиційно-інноваційному розвитку, а 
й виробити справедливі оцінки їх праці в науковому пошуку через 
мотиваційно-стимулюючі критерії і заходи, виходячи з позиції 
державотворчого патріотизму нації.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87991  
 

Дата реєстрації авторського права  23.04.2019  
 

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)  Літературний письмовий твір наукового характеру "Методичні 
рекомендації для семінарських занять та самостійної роботи з 
дисципліни "Регуляторна політика СОТ" для бакалаврів напряму 
6.030203 "Міжнародні економічні відносини"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Методичні рекомендації для семінарських занять та 
самостійної роботи з дисципліни "Регуляторна політика СОТ" для 
бакалаврів напряму 6.030203 "Міжнародні економічні відносини" / 
Сімахова А. О. - Дніпро: ДНУ, 2016. - 22 с. 

 

Анотація   

У методичних рекомендаціях наведено тематику семінарських занять, 
яка охоплює весь зміст тематичного плану дисципліни "Регуляторна 
політика СОТ", а також контрольні питання та список використаної 
літератури. Розроблено для бакалаврів, які вчаться за спеціальністю 
"Міжнародні економічні відносини".  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87992  
 

Дата реєстрації авторського права  23.04.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Мямлін Сергій Сергійович, Пінчук Олена Петрівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "Науково-виробниче 
підприємство "Укртрансакад" 
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Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Креслення, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка креслень "Конструкторская документация на полувагон 
модели 12-9941 и его комплектующие"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Твір містить комплект креслень для виготовлення та експлуатації 
піввагона моделі 12-9941, які можуть бути застосовані в галузі 
залізничного транспорту.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87993  
 

Дата реєстрації авторського права  23.04.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Трофименко Павло Євгенович, Пушкарьов Юрій Іванович, Латін 
Сергій Петрович, Сорокоумов Геннадій Венедиктович, Демидко Леонід 
Сергійович, Панченко Олександр Віталійович  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Сумський державний університет 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчальний посібник "Правила ведення робочої карти"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У навчальному посібнику викладено призначення і вимоги до робочої 
карти, правила підготовки та ведення робочої карти командира 
артилерійського (ракетного) підрозділу. Посібник призначений для 
підготовки і проведення занять із тактичних і  тактико-спеціальних 
предметів. Він може бути корисний викладачам і студентам, які 
навчаються за програмою підготовки офіцерів запасу, а також 
командирам артилерійських підрозділів.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87994  
 

Дата реєстрації авторського права  23.04.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Ольховська Анжела Борисівна, Малий Володимир Валентинович, 
Стороженко Ігор Петрович  

 

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 "Розробка моделі аналізу й оцінки ризиків та вибір 
стратегії управління ними у маркетинговій комунікативній діяльності 
фармацевтичних підприємств: методичні рекомендації"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Пропонована розробка дозволить суб'єктам фармацевтичного ринку 
обґрунтовано оцінити вплив окремих ризикоутворюючих факторів на 
підсумковий ризик можливих збитків в обсягах збуту та збільшенні 
інвестиційних коштів на бюджет маркетингових комунікацій. 
Представлена математична модель аналізу та оцінки ризиків у 
маркетинговій комунікативній діяльності фармацевтичних 
виробничих підприємств при просуванні нового лікарського засобу на 
ринок із застосуванням нечіткого моделювання в середовищі Fuzzy 
TECH. На прикладі окремого ризикоутворюючого зовнішнього 
фактора кількісно визначено ступінь його впливу на підсумковий 
ризик програми маркетингових комунікацій та обґрунтовано вибір 
оптимальної стратегії управління ризиками.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87995  
 

Дата реєстрації авторського права  23.04.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Пісковський Юрій Іванович  
 

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)  Книга "Простір сенсу"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87996  
 

Дата реєстрації авторського права  23.04.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Бондар Наталія Дмитрівна, Швець Галина Василівна  
 

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 ДЛЯ ІНДУСТРІЇ 
ТУРИЗМУ ENGLISH FOR TOURIZM INDUSTRY"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Навчальний посібник розрахований на поглиблене вивчення 
англійської мови професійного спрямування студентами ВНЗ, які 
опановують спеціальності, пов'язані з туристичною індустрією та 
готельно-ресторанним бізнесом.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87997  
 

Дата реєстрації авторського права  23.04.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  KiRA MAZUR (псевдонім)  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Мама казала"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87998  
 

Дата реєстрації авторського права  23.04.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Говоренко Дмитро Сергійович (GOVOR)  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Текила"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  87999  
 

Дата реєстрації авторського права  23.04.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Шинкарук Оксана Анатоліївна, Єрмолова Валентина Михайлівна, 
Лихолай Анжеліка 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 "Дефініція "Олімпійська спадщина" та її трактування 
в сучасному олімпійському спорті"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Досліджено формування поняття "Олімпійська спадщина" відповідно 
до розвитку олімпійського руху та проведення Олімпійських ігор.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88000  
 

Дата реєстрації авторського права  23.04.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Шинкарук Оксана Анатоліївна, Лихолай Анжеліка Сергіївна, 
Бишевець Наталія Григорівна, 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 "ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ 
В ОЛІМПІЙСЬКІЙ ОСВІТІ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Досліджено та охарактеризовано умови та особливості застосування 
ІКТ в реалізації олімпійської освіти. Запропоновано розподіл на дві 
групи засобів ІКТ в реалізації олімпійської освіти: інформаційну і 
керуючу.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88001  
 

Дата реєстрації авторського права  23.04.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Шинкарук Оксана Анатоліївна, Лихолай Анжеліка Сергіївна, 
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 "СПАДЩИНА ОЛІМПІЙСЬКОГО РУХУ ЯК 
ЧИННИК СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО ТА КУЛЬТУРНОГО 
РОЗВИТКУ СУСПІЛЬСТВА"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Досліджено та визначено характерні особливості, притаманні спадщині 
олімпійського руху, виділено та розкрито її складові: об'єкти 
матеріальної та нематеріальної культури.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88002  
 

Дата реєстрації авторського права  23.04.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Порохнавець Ірина Русланівна  
 

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 "Поясна сумка "BRETONE"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88003  
 

Дата реєстрації авторського права  23.04.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Порохнавець Ірина Русланівна  
 

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 "Поясна сумка "BRETONE WHITE"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88004  
 

Дата реєстрації авторського права  23.04.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Ольховська Анжела Борисівна, Малий Володимир Валентинович, 
Страпчук Світлана 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  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Методика визначення оптимальної структури 
персоніфікованих маркетингових комунікацій у просуванні лікарських 
засобів на засадах економіко-математичного моделювання: науково-
методичні рекомендації"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Пропонована розробка дозволить суб'єктам фармацевтичного ринку 
обґрунтовано вкладати інвестиційні кошти в окремі інструменти 
маркетингових комунікацій для просування лікарських засобів та своїх 
торгових марок в умовах обмеженого бюджету.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88005  
 

Дата реєстрації авторського права  23.04.2019  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Зіменко Лілія Миколаївна, Князєва Ніна Олексіївна, Пустовий Богдан 
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'ютерне застосування системи оцінки 
структурної живучості інтелектуальної надбудови в NGN"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Комп'ютерна програма призначена для автоматизації розрахунку 
верхньої та нижньої границь структурної живучості та побудови 
прикладу реалізації методу забезпечення структурної живучості для 
інтелектуальної надбудови з централізованим та децентралізованим 
принципом правління.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88006  
 

Дата реєстрації авторського права  23.04.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Мурачов Юрій 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 художній твір "Обычный день, несмотря на монстров"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Звичайний новий день перетворюється для Гектора в низку жахливих 
відкриттів. У його будинку поселився монстр, рідні змінилися до 
невпізнання.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88007  
 

Дата реєстрації авторського права  23.04.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Мармуль Лариса Олександрівна, Романюк Ірина Анатоліївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Монографія "Ринок праці та зайнятість населення сільських 
територій: теорія і практика регулювання"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Мармуль Л. О., Романюк І. А. Ринок праці та 
зайнятість населення сільських територій: теорія і практика 
регулювання: монографія. - Херсон: Айлант, 2015. - 266 с. 

 

Анотація   

У монографії обґрунтовано теоретичні засади формування ринку праці 
та зайнятості сільського населення, методичні підходи оцінки їх 
ефективності та регулювання розвитку. 
  

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88008  
 

Дата реєстрації авторського права  23.04.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Ігнатенко 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)  Монографія "Формування та управління розвитком соціальної 
відповідальності суб'єктів господарювання аграрної сфери економіки"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Ігнатенко М. М. Формування та управління розвитком соціальної 
відповідальності суб'єктів господарювання аграрної сфери економіки: 
монографія. - Херсон: Айлант, 2015. - 470 с.: іл. 

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88009  
 

Дата реєстрації авторського права  23.04.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Ігнатенко 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)  Препринт "Показники, індикатори та методи оцінки соціальної 
відповідальності суб'єктів господарювання аграрної сфери економіки"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Ігнатенко М. М. Показники, індикатори та методи 
оцінки соціальної відповідальності суб'єктів господарювання аграрної 
сфери економіки: препринт. - Херсон: Айлант, 2015. - 35 с. 

 

Анотація   

У препринті обґрунтовано методологічні засади здійснення соціальної 
відповідальності аграрних підприємств.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88010  
 

Дата реєстрації авторського права  23.04.2019  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Ігнатенко 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)  Препринт "Теоретичні засади формування соціальної відповідальності 
підприємств та корпорацій аграрної сфери економіки"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Ігнатенко М. М. Теоретичні засади формування 
соціальної відповідальності підприємств та корпорацій аграрної сфери 
економіки: препринт. - Херсон: Айлант, 2015. - 30 с. 

 

Анотація   

У препринті визначено теоретичні засади формування соціальної 
відповідальності аграрних підприємств, обґрунтовано соціальну 
відповідальність як важливу категорію функціонування аграрних 
підприємств і корпорацій.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88011  
 

Дата реєстрації авторського права  23.04.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Нездименко Віталій Валерійович, Нездименко Владислав Віталійович, 
Левчук Юлія 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 
"Тороїдальна база даних гомеопатичних препаратів Том 2"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У другому томі представлена тороїдальна матриця бази даних 
гомеопатичних препаратів, показано якісні і кількісні доповнення 
характеристик препаратів.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88012  
 

Дата реєстрації авторського права  23.04.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Лякішева Анна Володимирівна, Вітюк Валентина Володимирівна, 
Кашуб'як Ірина Олександрівна  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Науковий твір "Кейсбук методів і прийомів критичного мислення в 
початковій школі"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Кейсбук призначений для вчителів початкової школи та студентів 
педагогічних ВНЗ.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88013  
 

Дата реєстрації авторського права  23.04.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Волковська Яна Віталіївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір "Перевірка стану управлінського обліку 
на підприємстві"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Виділено об'єкти перевірки стану управлінського обліку із поділом по 
відношенню до фінансового і управлінського обліку.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88014  
 

Дата реєстрації авторського права  23.04.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Саханевич Ольга 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)  Методично-практичний посібник "Читасик. Вчимося разом"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Призначений для вивчення букв української абетки, швидкого 
навчання з читання та друкування літер.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88015  
 

Дата реєстрації авторського права  23.04.2019  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Волковська Яна Віталіївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір "Формування збалансованої системи 
показників в управлінському обліку"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Побудовано модель побудови збалансованої системи показників як 
частини управлінського обліку підприємства.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88016  
 

Дата реєстрації авторського права  23.04.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Чирипюк Дмитро Іванович, Захаревич Михайло 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)  Кіносценарій "На хвилях часу"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Чи має взагалі сенс займатися театром, якщо з тебе вичавлюють 
пропагандиста? Чи може театр в принципі бути незалежний від влади? 
Як навіть при жорсткому ідеологічному диктаті робити мистецтво?  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88017  
 

Дата реєстрації авторського права  23.04.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Кравченко Ігор Володимирович, Микитенко Володимир Іванович, 
Пашков Ростислав 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 "fish_scr"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма являє собою головний скріпт-файл. Виконується як додаток 
в середовищі системи комп'ютерної математики "Матлаб".  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88018  
 

Дата реєстрації авторського права  23.04.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Кравченко Ігор Володимирович, Микитенко Володимир Іванович, 
Пашков Ростислав 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 "absol_pic"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма являє собою готовий до виконання "М-файл". Виконується 
як додаток в середовищі системи комп'ютерної математики "Матлаб". 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88019  
 

Дата реєстрації авторського права  23.04.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Кравченко Ігор Володимирович, Микитенко Володимир Іванович, 
Пашков Ростислав 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 "garmonic_oes"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма являє собою готовий до виконання "М-файл". Виконується 
як додаток в середовищі системи комп'ютерної математики "Матлаб". 
  

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88020  
 

Дата реєстрації авторського права  23.04.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Кравченко Ігор Володимирович, Микитенко Володимир Іванович, 
Пашков Ростислав 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 "оер"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма являє собою готовий до виконання файл. Виконується як 
застосунок в операційних системах Windows XP-10.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88021  
 

Дата реєстрації авторського права  23.04.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Микитенко Володимир Іванович, Балахонова Наталя Олександрівна, 
Пашков 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)  Наукова стаття "Порівняння якості роботи фільтрів для зменшення 
шумів зображень тепловізійного каналу оглядових оптико-електронних 
пристроїв"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Досліджено можливість застосування фільтрів для зменшення шумів 
зображення, які реалізуються вбудованими функціями в програмному 
середовищі Mathcad.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88022  
 

Дата реєстрації авторського права  23.04.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Пашков Ростислав Андрійович, Балахонова 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)  Наукова стаття "Критерії ефективності роботи фільтрів для 
зменшення шумів зображень тепловізійного каналу оглядових оптико-
електронних пристроїв"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Аналіз ефективності застосування фільтрів для усунення шумів 
зображень, сформованих у телевізійному каналі оглядових оптико-
електронних пристроїв, зазвичай проводиться за допомогою 
статистичних метрик - середньоквадратичної помилки (MSE) та 
пікового співвідношення сигнал/шум (PSNR).  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88023  
 

Дата реєстрації авторського права  23.04.2019  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Кравченко Ігор Володимирович, Микитенко Володимир Іванович, 
Пашков Ростислав 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 "impulse_oes"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма являє собою готовий до виконання "М-файл". Виконується 
як додаток в середовищі системи комп'ютерної математики "Матлаб".  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88024  
 

Дата реєстрації авторського права  23.04.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  AVA (псевдонім)  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Картина "Вчений кіт"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Люди з тваринними емоціями, тварини, що проявляють людяність - це 
є частиною світу. Тварина, що проявила людський інтелект, може 
стати господарем в твоєму домі, поки ти спиш.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88025  
 

Дата реєстрації авторського права  23.04.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Сабініна Павліна Володимирівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом, літературний письмовий твір (поезія), 
складений твір  

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка музичних творів та поезії "Крила кольору хмар"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Філософія любові.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88026  
 

Дата реєстрації авторського права  23.04.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Комнатний Микола Олександрович, Орлова Оксана Станіславівна  
 

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 тактично-
стратегічної гри "VIKINGS: VOICE OF THE NORTH (ВИКИНГИ: ЗОВ 
СЕВЕРА)"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

В описі зазначаються правила 30-60-хвилинної цікавої гри, під час якої 
гравці будуть проходити перевірку на вміння приймати стратегічно 
важливі рішення, діяти нещадно, приходити на допомогу друзям і 
тримати в страху ворогів, розвивати фракцію і вести свій народ до 
перемоги.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88027  
 

Дата реєстрації авторського права  23.04.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Гапотій Віктор Дмитрович, 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)  Науковий твір "Рекомендації методичного характеру з методів 
профілактики та виявлення піратства та плагіату (для докторантів, 
аспірантів, магістрів та бакалаврів денної та заочно-дистанційної форм 
навчання)"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

В рекомендаціях методичного характеру надані ознаки і форми 
піратства та плагіату, методи їх виявлення та заходи по запобіганню, 
надані рекомендації щодо оформлення бібліографічних списків джерел 
та літератури, а також наведено основні правила належного цитування. 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88028  
 

Дата реєстрації авторського права  23.04.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Яновська Інна Павлівна, Лаба Олександр Васильович  
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Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір наукового характеру "ІНСТАКО"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Instaco (Інстако) - конструктор документів.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88029  
 

Дата реєстрації авторського права  23.04.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Бобишев Андрій Олександрович, Лаба Олександр Васильович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір наукового характеру "GasBrokBot"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Твір є викладеним покроковим алгоритмом, який докладно описує дії, 
необхідні для реєстрації та подальшої роботи в GasBrokBot, а саме в 
ГазБрокБот.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88030  
 

Дата реєстрації авторського права  23.04.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Бобишев Андрій Олександрович, Лаба Олександр Васильович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір наукового характеру "AgroBrokBot"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Твір є покроковим алгоритмом; описує дії, необхідні для реєстрації та 
роботи в AgroBrokBot та АгроПодБотах.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88031  
 

Дата реєстрації авторського права  23.04.2019  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  DIVA (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 "DIVA"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Короткий опис професійного становлення всесвітньовідомої 
української танцівниці і хореографа Константинової Дарини, відомої 
під псевдонимом DIVA, яка є творцем стилю "DIVA STYLE" та 
автором унікальної системи начання східного танцю.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88032  
 

Дата реєстрації авторського права  23.04.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Бунтурі Юрій Валерійович, Єфименко Олена Валентинівна  
 

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)  Навчальний посібник "Практичний курс німецької мови" з 
дисципліни "Друга іноземна мова"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У виданні подано описання граматичних категорій, виключення з 
правил, розміщено тексти, діалоги, фонетичні, лексичні та граматичні 
вправи, що сприяють розвитку мовних навичок студентів, які не 
вивчали німецьку мову раніше. 
  

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88033  
 

Дата реєстрації авторського права  23.04.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Лапузіна Олена Миколаївна, Лобода Анатолій Іванович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Лапузіна Олена Миколаївна, Лобода Анатолій Іванович, 
Національний технічний університет "Харківський політехнічний 
інститут" 

 

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 "Математика"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Лапузіна О. М. Математика [Текст] : навч. посібник / 
О. М. Лапузіна, А. І. Лобода. - Харьков : НТУ "ХПІ", 2009. - 460 с. 

 

Анотація   

Навчальний посібник містить теоретичний матеріал та задачі за 
розділами математики "Алгебра та початок аналізу", які включені до 
програми довузівської підготовки іноземних громадян. Методи 
розв'язання задач проілюстровано на прикладах. Для більш 
досконалого вивчення матеріалу наведено завдання для самостійного 
виконання. Призначено для іноземних студентів та викладачів усіх 
форм довузівської підготовки. 
  

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88034  
 

Дата реєстрації авторського права  23.04.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Лапузіна Олена Миколаївна, Лобода Анатолій Іванович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Лапузіна Олена Миколаївна, Лобода Анатолій Іванович, 
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 "Математика"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Лапузина Е. Н. Математика [Текст] : учеб. пос. [для 
студ. высших учеб. заведений] / Е. Н. Лапузина, А. И. Лобода. - Харьков 
: НТУ "ХПИ", 2009. - 460 с. 

 

Анотація   

Навчальний посібник містить теоретичний матеріал та задачі за 
розділами математики "Алгебра та початок аналізу", які включені до 
програми довузівської підготовки іноземних громадян. Методи 
розв'язання задач проілюстровано на прикладах. Для більш 
досконалого вивчення матеріалу наведено завдання для самостійного 
виконання. Призначено для іноземних студентів та викладачів усіх 
форм довузівської підготовки.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88035  
 

Дата реєстрації авторського права  23.04.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Лапузіна Олена Миколаївна  
 

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  
 



Авторське право і суміжні права. Бюлетень № 53, 2019 

 

299 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчальний посібник "Деловая этика специалиста"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Лапузіна О. М. Ділова етика фахівця : Навч. посібник 
/ О. М. Лапузіна. - Харків : НТУ "ХПІ", 2007, - 248 с. - Рос. мовою. 

 

Анотація   

Розглянуто теоретичні, методичні та практичні питання ділової етики 
сучасного фахівця, її природа, сутність та основні принципи. Надано 
теоретичні та практичні рекомендації, які допоможуть успішно діяти в 
умовах ринкової економіки. Посібник призначений для студентів-
іноземців, а також може бути корисним викладачам психолого-
педагогічних та управлінських дисциплін, фахівцям в інших галузях 
науки і виробництва.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88036  
 

Дата реєстрації авторського права  23.04.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Лісачук Лідія Миколаївна, Федорова Лідія Семенівна, Ралітна Інга 
Анатоліївна  

 

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 "Основы химии. Вопросы, ответы, тесты"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Лисачук Л. Н. и др. Основы химии. Вопросы, ответы, 
тесты [Текст] : учеб. пособие [для иностр. студ.] / Л. Н. Лисачук, Л. С. 
Федорова, И. А. Ралитная. - Харьков : НТУ "ХПИ", 2010. - 262 с. 

 

Анотація   

У навчальному посібнику надано необхідний обсяг навчального 
матеріалу з курсу загальної хімії. Кожна тема містить теоретичний 
матеріал, представлений у формі відповідей на запитання, а також 
тестові завдання. Призначено для іноземних студентів, які навчаються 
у закладах вищої освіти.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88037  
 

Дата реєстрації авторського права  23.04.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Лапузіна Олена Миколаївна, Лобода Анатолій Іванович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Лапузіна Олена Миколаївна, Лобода Анатолій Іванович, 
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 "Mathematics"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Lapuzina E. Mathematics : Educational textbook / E. 
Lapuzina, A. Loboda. - Kharkov : NTU "KhPI", 2014. - 422 p.   

 

Анотація   

Навчальний посібник містить теоретичний матеріал та задачі за 
розділами математики "Алгебра та початок аналізу", які включені до 
програми довузівської підготовки іноземних громадян. Методи 
розв'язання задач проілюстровано на прикладах. Для більш 
досконалого вивчення матеріалу наведено завдання для самостійного 
виконання. Призначено для іноземних студентів та викладачів усіх 
форм довузівської підготовки. 
  

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88038  
 

Дата реєстрації авторського права  23.04.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Лапузіна Олена Миколаївна, Лобода Анатолій Іванович, Романов 
Юрій Олександрович, Романова Олена Анатоліївна  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Лапузіна Олена Миколаївна, Лобода Анатолій Іванович, Романов 
Юрій Олександрович, Романова Олена Анатоліївна, 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 словник "Учебный русско-английский математический 
словарь"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Лапузина Е. Н. и др. Учебный русско-английский 
математический словарь / Е. Н. Лапузина, А. И. Лобода, Ю. А. 
Романов, Е. А. Романова. - Харьков : НТУ "ХПИ", 2016. - 184 с. 

 

Анотація   

Даний словник містить термінологічні одиниці за розділами 
математики, які включені до програми підготовчого факультету для 
іноземних громадян. Базові математичні терміни проілюстровано 
прикладами та рисунками. Навчальний словник призначено для 
студентів-іноземців, які вивчають математику російською мовою та 
навчаються на підготовчих та основних факультетах ВНЗ. Словник 
також може бути корисним математикам-методистам, дослідникам та 
перекладачам.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88039  
 

Дата реєстрації авторського права  23.04.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Самойленко Наталія Миколаївна, Байрачний Володимир Борисович  
 

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  
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Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Монографія "Экология  устойчивого города"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Самойленко Н. Н. Экология устойчивого города 
[Монография] / Н. Н. Самойленко, В. Б. Байрачный - Харьков : 
"Щедра садиба плюс", 2015. - 168 с. 

 

Анотація   

Розширено і обґрунтовано уявлення про екологічно стійкі урбанізовані 
території, які включають стійке споживання ресурсів, екологізацію 
промисловості, сталий розвиток секторів, що забезпечують 
життєдіяльність міста та ін. Розглянуто основні елементи діяльності по 
створенню екологічно стійких міст. 
  

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88040  
 

Дата реєстрації авторського права  23.04.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Лісачук Лідія Миколаївна, Семяннікова Наталія Леонівна, Кривобок 
Руслан Вікторович  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Національний технічний університет "Харківський політехнічний 
інститут" 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір "Основы естествознания. Практические 
работы. Учебное пособие для иностранных студентов"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У посібнику подано практичні роботи з основних тем курсів біології та 
екології. Кожна тема містить теоретичні основи, опис практичної 
роботи, а також контрольні запитання та завдання. Призначено для 
студентів-іноземців підготовчих факультетів.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88041  
 

Дата реєстрації авторського права  23.04.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Самойленко Наталія Миколаївна, Аверченко Валентина Іллівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Національний технічний університет "Харківський політехнічний 
інститут" 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір "Методичні вказівки до практичних 
занять та виконання розрахункової частини курсової роботи з курсу 
"Обладнання захисту біосфери" для студентів усіх форм навчання 
спеціальності 7.(8) 04010601 "Екологія та охорона навколишнього 
середовища". Частина 1. Обладнання захисту повітряного басейну"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Методичні вказівки до практичних занять та 
виконання розрахун-кової частини курсової роботи з курсу 
"Обладнання захисту біосфери" для студентів усіх форм навчання 
спеціальності 7.(8) 04010601 "Екологія та охорона навколишнього 
середовища". - Ч. 1 : Обладнання захисту повітряного басейну / Уклад.: 
Самойленко Н. М., Аверченко В. І. - Харків : НТУ "ХПІ", 2016. - 40 с. 

 

Анотація   

Розглянуті теоретичні положення щодо вибору способу та апарату 
очистки забруднених викидів. Приводяться методики та приклади 
розрахунку найбільш поширеного очисного обладнання, що 
призначене для очистки викидів від пилових забруднюючих речовин. 
Пропонуються варіанти індивідуальних завдань для розрахунку 
апаратів очистки. 
  

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88042  
 

Дата реєстрації авторського права  02.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Заболотний Олександр Вікторович, Заболотний Віктор Вікторович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, ілюстрація  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Рукопис підручника "Українська мова (рівень стандарту)" підручник 
для 11 класу закладів загальної середньої освіти   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Підручник укладено відповідно до чинної програми з української мови 
для 11 класу закладів загальної середньої освіти. Це видання завершує 
навчання української мови на рівні стандарту в старшій школі.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88043  
 

Дата реєстрації авторського права  02.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Заболотний Олександр Вікторович, Заболотний Віктор Вікторович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, ілюстрація  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Рукопис підручника "Українська мова" підручник для 6 класу з 
навчанням російською мовою закладів загальної середньої освіти   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Навчальний матеріал підручника спрямовано на розвиток творчих 
здібностей, навичок самоосвіти, інтересу школярів до предмета.   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88044  
 

Дата реєстрації авторського права  02.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Заболотний Олександр Вікторович, Заболотний Віктор Вікторович  
 

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)  Рукопис підручника "Українська мова (рівень стандарту)" підручник 
для 11 класу з навчанням російською мовою закладів загальної 
середньої освіти   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Навчальний матеріал підручника спрямовано на розвиток творчих 
здібностей, навичок самоосвіти, інтересу школярів до предмета.   
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88045  
 

Дата реєстрації авторського права  02.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Безуглий Віталій Вікторович, Лисичарова Галина Олександрівна  
 

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)  Рукопис підручника "Географія (рівень стандарту)" підручник для 11 
класу закладів загальної середньої освіти   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Підсумковий курс географії завершує формування в учнів уявлень про 
географічну картину світу, які спираються на розуміння географічних 
взаємозв'язків суспільства й природи, світового й вітчизняного 
господарства, розкриття аспектів природних процесів і явищ.   
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88046  
 

Дата реєстрації авторського права  02.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Содома Руслана Іванівна, Східницька Галина Володимирівна, Шворак 
Анатолій Максимович, Шматковська Тетяна Олександрівна, 
Жураковська Ірина Володимирівна  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   
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Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Стаття "Peculiarities of agrarian receipts as a modern financial tool"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Ruslana Sodoma, Halina Skhidnytska, Anatoliy Shvorak, 
Tetiana Shmatkovska, Iryna Zhurakovska. Peculiarities of agrarian receipts 
as a modern financial tool // Economic annals-XXI. - 2018. - № 169 (1-2). - Р. 
46-49. 

 

Анотація   

Одним із основних напрямків використання аграрних розписок є 
кредитування під заставу майбутнього врожаю. У статті запропоновано 
теоретичне розуміння необхідності запровадження сучасного 
інструменту - аграрної розписки. Надано детальну характеристику 
можливих фінансових інструментів для використання в аграрному 
бізнесі.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88047  
 

Дата реєстрації авторського права  02.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Дяків Ірина Богданівна, Крижанівська Анна Євстахіївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування 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 "Рання 
діагностика виникнення метахронних злоякісних пухлин матки та 
яєчника у хворих на рак молочної залози"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

На даний момент в доступній медичній літературі немає робіт, які б 
описували частоту і характер виникнення метахронного раку у хворих, 
лікованих з приводу раку молочної залози. У роботі розроблено 
алгоритм ранньої діагностики виникнення метахронних злоякісних 
пухлин матки, яєчника у хворих на рак молочної залози.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88048  
 

Дата реєстрації авторського права  02.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Михайленко Ольга Олександрівна, Ковальов Володимир 
Миколайович, Георгіянц Вікторія Акопівна  

 

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 "Спосіб культивування шафрану відповідно до норм 
Належної практики вирощування, збирання та зберігання лікарської 
рослинної сировини (Agricultural and Collection Practice, GACP)"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Науковий твір включає розроблені етапи культивування харчової та 
лікарської рослинної сировини приймочок шафрану посівного в 
Україні відповідно до норм Належної практики вирощування, збору та 
зберігання лікарської рослинної сировини для забезпечення 
відстеження походження рослинної сировини.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88049  
 

Дата реєстрації авторського права  02.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Христова Тетяна Євгенівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Наукова стаття "Ефективність застосування оздоровчих технологій 
для дітей з порушенням постави"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Наведено дані про зміни морфофункціональних показників організму 
дітей молодшого шкільного віку з порушеннями постави в результаті 
реалізації оздоровчої технології, яка включала лікувальну фізичну 
культуру, механотерапію, музикотерапію та аутогенне тренування.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88050  
 

Дата реєстрації авторського права  02.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Костенко Віталій Леонідович, Арсірій Олена Олександрівна, Бабілунга 
Оксана Юріївна, Баранов Микола Анатолійович, Болтьонков Віктор 
Олексійович, Василевська Олександра Петрівна, Кондратьєв Сергій 
Борисович, Ніколенко Анатолій Олександрович, Попов Дмитрій 
Олександрович, Ядрова Марина 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)  Монографія "Інформаційні технології діагностування та 
вдосконалення енергетичного обладнання і умов його експлуатації"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Арсірій О. О. Інформаційні технології діагностування 
та вдосконалення енергетичного обладнання і умов його експлуатації: 
монографія / О. О. Арсірій, О. Ю. Бабілунга, М. А. Баранов, В. О. 
Болтьонков, О. П. Василевська, С. Б. Кондратьєв, В. Л. Костенко, А. О. 
Ніколенко, Д. О. Попов, М. В. Ядрова; за ред О. О. Арсірій. - Одеса: 
Бондаренко М. О., 2019. - 158 с. 

 

Анотація   

У монографії узагальнено досвід авторів щодо розробки інформаційних 
технологій, спрямованих на діагностування, функціонування та 
вдосконалення як самого енергетичного обладнання, так і умов його 
експлуатації. Особливістю розроблених технологій є створення і 
використання єдиного інформаційного простору про стан процесів в 
обладнанні та виробничих приміщеннях діючих енергетичних 
підприємств.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88051  
 

Дата реєстрації авторського права  02.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Кульчій Інна Олексіївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Наукова стаття "Мотивація до державної служби: проблеми та 
перспективи"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Кульчій І. О. Мотивація до державної служби: 
проблеми та перспективи // Економіка та держава. - 2018. - № 7. - С. 50-
56. 

 

Анотація   

У статті проаналізовано проблеми та перспективи мотивації у сфері 
державної служби України. Здійснено аналіз еволюції концепцій і 
теорій мотивації, заснованих на потребах, інтересах, мотивах і 
стимулах, запропоновано взяти із них все найкраще для використання 
в сучасних умовах розвитку українського суспільства. Досліджено 
сучасний стан мотивації державних службовців та її нормативно-
правове забезпечення.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88052  
 

Дата реєстрації авторського права  02.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Дмитренко Алла Василівна, Максютенко 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)  Наукова стаття "Особливості синтетичного та аналітичного обліку 
пально-мастильних матеріалів"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Дослідження присвячено теоретичним та практичним основам 
організації синтетичного та аналітичного обліку пально-мастильних 
матеріалів. Розглянуто основні моменти відображення наявності та 
руху ПММ на рахунках обліку. У результаті проведених досліджень, 
для більш точного групування пально-мастильних матеріалів по 
рахунках, запропоновано відкрити додаткові рахунки для 
відображення на них відпрацьованих ПММ, паливних присадок, 
технічних рідин.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88053  
 

Дата реєстрації авторського права  02.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Дмитренко Алла Василівна, Крутько Марія Олексіївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Наукова стаття "Formation of taxable statements by a joint activity 
without creation of a legal entity in the conditions of application of 
progressive information technologies"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У статті звернено увагу на удосконалення системи управління на 
господарських об'єктах в умовах застосування прогресивних 
інформаційних технологій. Досліджено особливості обліку спільної 
діяльності в разі існування договору про спільну діяльність без 
створення юридичної особи. Запропоновано налаштування 
комп'ютерної програми для можливості формування стандартних 
бухгалтерських звітів та регламентованої звітності, що дозволить 
здійснювати повноцінний бухгалтерський облік спільної діяльності.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88054  
 

Дата реєстрації авторського права  02.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Дмитренко Алла Василівна, Марченко Лариса 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 "Adaptation of account registers of small enterprise 
subjects to the requirement for the common activity account"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У статті представлені результати адаптації облікових регістрів 
суб'єктів малого підприємництва відповідно до вимог оновленого 
"спрощеного" плану рахунків. Представлені форми облікових регістрів 
і методика їх складання можуть бути використані суб'єктами малого 
підприємництва в практичній діяльності для ведення обліку за 
спрощеною системою.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88055  
 

Дата реєстрації авторського права  02.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Дмитренко Алла Василівна, Прохорова Вікторія Миколаївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Наукова стаття "Reforming the account of own capital of enterprises of 
the government sector"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Розглянуто власний капітал як один із об'єктів бухгалтерського обліку 
на державному підприємстві. Представлено різні точки зору науковців 
стосовно характеристик власного капіталу. Розкрито основні завдання 
обліку власного капіталу та необхідність утворення фондів бюджетних 
установ. Здійснено порівняння обліку власного капіталу на рахунках 
бухгалтерського обліку після реформування у державному секторі.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88056  
 

Дата реєстрації авторського права  02.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Дмитренко Алла Василівна, Лебедик 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)  Науковий твір "Essence and systemment rental for accounting 
requirements"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Обґрунтовано, що економічну сутність оренди виражають відносини 
тимчасового володіння, що зумовлюють тимчасову зміну суб'єкта цих 
відносин. Володіння виступає формою реалізації власності, в якій 
поєднується користування, розпорядження та часткове привласнення  
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матеріальних благ. Розглянуті умови, які враховують специфіку 
застосування і регламентуючі окремі сторони оренди, дали змогу 
відокремити та обґрунтувати ознаки та функції оренди, як економічної 
категорії, що виявляються у сукупності.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88057  
 

Дата реєстрації авторського права  02.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Трегубенко 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)  Стаття "Чинники впливу на використання інноваційних компонентів 
у процесі підвищення рівня професійної компетентності державних 
службовців"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Г. Трегубенко. Чинники впливу на використання 
інноваційних компонентів у процесі підвищення рівня професійної 
компетентності державних службовців // Ефективність державного 
управління. - 2017. - Випуск 4 (53). - С. 154-160. 

 

Анотація   

У статті розкрито теоретичні аспекти використання інноваційних 
компонентів у процесі підвищення рівня професійної компетентності 
державних службовців. Проведено аналіз суспільно-політичних 
тенденцій змін в системі освіти, структурних зрушень, які виступили 
факторами, що сприяють запровадженню інновацій в процесі 
підготовки, перепідготовки та підвищенні кваліфікації державних 
службовців.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88058  
 

Дата реєстрації авторського права  02.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Нога Тамара Володимирівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, створений для кіно  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Сценарій "Подари мне любовь"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88059  
 

Дата реєстрації авторського права  02.05.2019  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Данилевська Ірина Борисівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір "Ukrainians in Paris"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Низка подій за участі групи провідних українських дизайнерських 
брендів та лідерів креативних індустрій України під час провідного 
європейського тижня моди Paris fashion Week з метою активації 
українських брендів одягу на світовому ринку.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88060  
 

Дата реєстрації авторського права  02.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Корнєва-Карпюк Галина Борисівна, Федорчак Ігор 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 "Зло у твоїх очах"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88061  
 

Дата реєстрації авторського права  02.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Ксения Эльтухи (псевдонім)  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірник музичних творів з текстом "Архив моего сердца"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Збірка складається з композицій: "Операция по пересадке сердца", 
"Земля обетованная", "Ветер", "Деградация", "Патология", "Сердце". 
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88062  
 

Дата реєстрації авторського права  02.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Карпінський Борис Андрійович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Фіскальний механізм прояву державотворчого 
патріотизму нації"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Підкреслено, що фіскальний механізм прояву державотворчого 
патріотизму нації зумовлює можливість кількісного оцінювання як 
його формування, рівня динаміки, впливовості внутрішніх та 
зовнішніх чинників, так  і його формування управлінських заходів, 
зокрема для збалансованості фінансової системи. Виділено, що на 
прояв і результативність фінансового механізму в системі 
державотворчого патріотизму нації відчутно впливає тінізація 
економіки.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88063  
 

Дата реєстрації авторського права  02.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Птиця Геннадій Григорович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Птиця Геннадій Григорович, Харківський національний 
автомобільно-дорожній університет 

 

Об'єкт авторського права, до  

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

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір науково-практичного характеру "Вибір схеми організації 
дорожнього руху на пішохідному переході біля дитячих навчальних 
закладів"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Визначено вплив схеми організації дорожнього руху на пішохідному 
переході на параметри дорожнього руху. Розроблено моделі 
функціонування пішохідного переходу з урахуванням ефективності 
дорожнього руху та забезпечення безпеки пішоходів-дітей. Доцільність 
вибору схеми організації дорожнього руху ґрунтується на інтенсивності 
транспортних та пішохідних потоків з урахуванням безпеки учасників 
дорожнього руху.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88064  
 

Дата реєстрації авторського права  02.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Птиця Наталія Василівна, Нефьодов Віктор Миколайович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Птиця Наталія Василівна, Нефьодов Віктор Миколайович, 
Харківський національний автомобільно-дорожній університет 

 

Об'єкт авторського права, до  

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

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір науково-практичного характеру "Визначення впливу середнього 
чеку торгівельної точки на радіус обслуговування"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Проаналізований сучасний рівень розвитку та особливості формування 
логістичних витрат у роздрібній торгівлі. Представлений зв'язок 
логістичних витрат та радіусу обслуговування торгівельної точки. 
Розглянуті та проаналізовані методи визначення вартісних чинників 
технології доставки вантажів. Виявлені теоретичні моделі, які дають 
можливість корегувати транспортну складову витрат логістичної 
мережі. У творі представлені закони розподілу проаналізованих 
статистичних даних.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88065  
 

Дата реєстрації авторського права  02.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Попова Анжела Миколаївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Попова Анжела Миколаївна, 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 "Глобалізація як фактор 
розвитку економіки України"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Досліджено питання формування іноземних інвестицій з урахуванням 
динаміки економічних процесів у світі, що дозволить використовувати 
зміни для оптимізації економічних процесів української економіки. 
Визначення можливостей глобалізації та її різних проявів як 
економічних, так і інформаційних, дасть можливість виконати дану 
задачу, використовуючи сучасні засоби комунікацій, універсальні 
джерела інформації, сучасні засоби обробки великих масивів даних.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88066  
 

Дата реєстрації авторського права  02.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Зупанець Ігор Альбертович, Семенов 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 твір наукового характеру "Фармацевтическая опека 
при симптоматическом лечении кашля"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Метою твору є популяризація засад фармацевтичної опіки у практиці 
аптеки та засвоєння принципів раціональної фітотерапії.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88067  
 

Дата реєстрації авторського права  02.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Полінкевич Оксана Миколаївна, Лещук Віктор Пилипович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчальний посібник "Фінансова санація та банкрутство 
підприємств"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Полінкевич О. М., Лещук В. П. Фінансова санація та 
банкрутство підприємств. Навч. посіб. - К.: Центр учбової літератури, 
2011. - 400 с. 

 

Анотація   

У посібнику розглянуті актуальні питання фінансової санації та 
банкрутства підприємств України, визначені методичні підходи до 
оцінювання санаційної спроможності, результативності виконання 
плану санації, розкритий механізм проведення судової та досудової 
санації, реструктуризації підприємств.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88068  
 

Дата реєстрації авторського права  02.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Фатенок-Ткачук Алла Олександрівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   
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Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Монографія "Обліково-аналітичне забезпечення бізнес-процесів 
підприємства"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Фатенок-Ткачук А. О. Обліково-аналітичне 
забезпечення бізнес-процесів підприємства : монографія / Алла 
Олександрівна Фатенок-Ткачук. - Луцьк : Вежа-Друк, 2018. - 200 с. 

 

Анотація   

У монографії досліджено теоретико-методичні засади обліку та аналізу 
у контексті бізнес-процесів підприємства, проаналізовано тенденції 
розвитку комбікормовиробництва в Україні в цілому та провідних 
підприємствах зокрема у розрізі окремих бізнес-процесів.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88069  
 

Дата реєстрації авторського права  02.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Фатенок-Ткачук Алла Олександрівна, Кулинич Мирослава 
Богданівна, Сафарова Анна Таджидінівна  

 

Повне ім'я або 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 "Обліково-аналітичне забезпечення інноваційної 
діяльності підприємства"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Фатенок-Ткачук А. О. Обліково-аналітичне 
забезпечення інноваційної діяльності підприємства : монографія / А. О. 
Фатенок-Ткачук, М. Б. Кулинич, А. Т. Сафарова. - Луцьк : Вежа-Друк, 
2019. - 152 с. 

 

Анотація   

У монографії досліджено теоретико-методичні засади обліку та аналізу 
інноваційної діяльності підприємства, проаналізовано тенденції 
розвитку інноваційної діяльності на підприємствах Волинської області. 
Наведено методичні рекомендації щодо удосконалення обліково-
аналітичного забезпечення інноваційної діяльності з метою розвитку.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88070  
 

Дата реєстрації авторського права  02.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Височина Аліна Володимирівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Сумський державний університет 

 

Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Науковий твір "Науково-методичний підхід до оцінювання 
фінансового потенціалу території"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Запропоновано підхід до оцінювання фінансового потенціалу території, 
що передбачає: визначення обсягу реальних та потенційно доступних 
фінансових ресурсів домогосподарств, органів самоврядування та 
суб'єктів господарювання, а також врахування організаційно-
управлінських, функціонально-інфраструктурних та адаптивних 
можливостей економічної системи.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88071  
 

Дата реєстрації авторського права  02.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Буряк Анна Володимирівна, Кривич Яна Миколаївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Сумський державний університет 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Науково-методичні засади моделювання та 
оцінювання взаємозв'язку девальваційних та інфляційних очікувань 
бізнесу та довіри до економічних і політичних інститутів"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Розроблено науково-методичні засади моделювання та оцінювання 
взаємозв'язку девальваційних та інфляційних очікувань бізнесу та 
довіри до економічних і політичних інститутів, що дає можливість 
емпірично підтвердити політичну залежність довіри до Національного 
банку України.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88072  
 

Дата реєстрації авторського права  02.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Петрушенко Юрій Миколайович, Воронцова Анна Сергіївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Сумський державний університет 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Методичний підхід до визначення пріоритетів 
фінансової політики сталого розвитку територіальних громад та 
оцінювання ефективності її заходів"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Запропоновано методичний підхід до визначення пріоритетів 
фінансової політики сталого розвитку територіальних громад, що 
передбачає здійснення самооцінки місцевого розвитку, визначення 
стратегічних пріоритетів фінансування та систематичну оцінку 
ефективності заходів фінансової політики місцевого розвитку. 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88073  
 

Дата реєстрації авторського права  02.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Буряк Анна Володимирівна, Артеменко Олександр Сергійович  
 

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 оцінювання 
взаємозв'язку особистісного та інституційного рівнів довіри до 
фінансового сектору країни"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Розроблено науково-методичний підхід до оцінювання взаємозв'язку 
особистісного та інституційного рівнів довіри до фінансового сектору 
країни, що дає можливість за допомогою структурного моделювання 
залежностей емпірично підтвердити залежність у міжнародному та 
вітчизняному аспектах дослідження суспільної довіри.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88074  
 

Дата реєстрації авторського права  02.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Назаренко Олена В'ячеславівна, Приходько Наталія Анатоліївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Сумський державний університет 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчальний твір "Methodological Instructions for Practice of Translation"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Методичні вказівки орієнтовані ознайомити студентів із лексичним та 
граматичним аспектами перекладу, розвивати навички письмового 
перекладу, а також загальні (здатність самостійно навчатися та 
здобувати сучасні знання) та спеціальні компетентності (вільне та 
ефективне використання мови в усній та письмовій формах).  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88075  
 

Дата реєстрації авторського права  02.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Гуцул Лариса Іванівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчально-методичний посібник "Професійна комунікація: 
навчально-методичний посібник із курсу "Українська мова (за 
професійним спрямуванням)" для студентів природничо-географічного 
факультету частина 2"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88076  
 

Дата реєстрації авторського права  02.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Азарова Анжеліка Олексіївна, Азарова Лариса Євстахіївна, Ткачук 
Людмила Миколаївна, Вальчук Віталій Олегович, Хісматулліна 
Валентина Фанілівна  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Публічне адміністрування в галузі 
телемедицини засобами створення відповідної СУБД з розподіленими 
правами доступу"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Для розробки даної комп'ютерної програми було вибране середовище 
Windows (від версії 7 до 10), а також мова програмування С#.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88077  
 

Дата реєстрації авторського права  02.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Гордей Оксана Дмитрівна  
 

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 фінансових важелів на рівень життя населення"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Проаналізовано основні фінансові важелі, що мають багатовекторну 
структуру і впливають на рівень життя населення, який є одним з 
основних показників розвитку країни в цілому.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88078  
 

Дата реєстрації авторського права  02.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Комаренко Дмитро Броніславович  
 

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 "Карильйон - серце України"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88079  
 

Дата реєстрації авторського права  02.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Комаренко Дмитро Броніславович  
 

Повне ім'я 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 "Проект концепції мегакарильйону "Серце 
України"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88080  
 

Дата реєстрації авторського права  02.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Русанов Станіслав Генадійович  
 

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 "Мосты..."   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88081  
 

Дата реєстрації авторського права  02.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Русанов Станіслав Генадійович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Музичний твір з текстом "Я же тебя совсем не знаю..."   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88082  
 

Дата реєстрації авторського права  02.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Русанов Станіслав Генадійович, Артем'єва Тетяна Анатоліївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Музичний твір з текстом "Ты не станешь моей судьбою"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88083  
 

Дата реєстрації авторського права  02.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Палагеча Оксана Григорівна  
 

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 "Проект "ACTIVE BEAUTY 
CONFERENCE"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88084  
 

Дата реєстрації авторського права  02.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Горенко Дар'я 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 "Нормативно-методичне забезпечення оцінки якості 
електроенергії з врахуванням обмінних процесів"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Виділено сфери застосування нормативно-методичного забезпечення  
оцінки якості  електроенергії з врахуванням обмінних процесів.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88085  
 

Дата реєстрації авторського права  02.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Шиманська Анна Антоліївна, Тимофєєва Ірина 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 "Визначення генетично допустимих структур 
класу тягових асинхронних двигунів за заданими пошуковими 
критеріями"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Комп'ютерна програма завдяки продуманій структурі та зручному 
інтерфейсу робить практичну роботу із визначення генетично 
допустимих структур класу тягових асинхронних двигунів за заданими 
пошуковими критеріями більш ефективною та швидкою порівняно із 
визначенням таких генетичних програм самостійно.    
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88086  
 

Дата реєстрації авторського права  02.05.2019  
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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 "Активні демпфуючі пристрої на основі лінійних 
електродвигунів"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88087  
 

Дата реєстрації авторського права  02.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Гончар Олег Олексійович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Музичний альбом "Алігатор"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

До збірки входять пісні: "Куся", "Зима", "Коломийка", "Revobol", 
"Корчувате", "Зачекай", "Роги", "Пісня".  
  

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88088  
 

Дата реєстрації авторського права  02.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Куріненко Володимир Леонідович, Фокас Ольга Андріївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "АЙКЮЖН ІТ" 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Моніторинг закупівель"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма призначена для вирішення наступних завдань: ведення 
реєстру моніторингу закупівель; ведення інформаційної картки 
моніторингу закупівлі; ведення довідників для забезпечення 
класифікації та систематизації даних щодо моніторингу закупівель, а 
саме: "Процедури закупівель" та "Типи закупівель".  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88089  
 

Дата реєстрації авторського права  02.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Куріненко Володимир Леонідович, Фокас Ольга Андріївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "АЙКЮЖН ІТ" 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Перевірка закупівель"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Комп'ютерна програма призначена для вирішення наступних завдань: 
ведення реєстру перевірки закупівель; ведення інформаційної картки 
перевірки закупівель; ведення довідників для забезпечення 
класифікації та систематизації даних щодо перевірки закупівель.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88090  
 

Дата реєстрації авторського права  02.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Курмаз Марія Владиславівна, Воронецька Аліса Анатоліївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Їду на море"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Пісня про літо, відпочинок, здійснення мрій, квіти, сонце, яскравий 
настрій.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88091  
 

Дата реєстрації авторського права  02.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Горбунов Євгеній Костянтинович, Тимошенко Наталія Євгенівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір "Методические рекомендации по уходу 
за лежачими и малоподвижными людьми в помощь социальным 
работникам"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Методичні рекомендації призначені для соціальних працівників, 
медиків, практичних психологів, фахівців громадських та державних 
організацій у сфері соціальної роботи, а також пропонуються для 
викладачів навчальних закладів різних рівнів акредитації та майбутніх 
фахівців у сфері соціальної роботи з людьми похилого віку.   
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88092  
 

Дата реєстрації авторського права  02.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Палагеча Оксана Григорівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір "Проект "Beauty Business speed-dating"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88093  
 

Дата реєстрації авторського права  02.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Філіппюк Наталія Іванівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "parktropa"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Комп'ютерна програма "parktropa" (шаблон для системи управління 
контентом WordPress) створена для реалізації взаємодії з користувачем 
в мережі інтернет.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88094  
 

Дата реєстрації авторського права  02.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Мельник Ростислав Петрович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   
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Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір без тексту, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка пісень до дитячої вистави "Волшебная ночь"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

До збірки увійшли пісні: "Мелодия для саксофона", "Песня 
Снегурочки", "Полосатая зарядка", "Песня брошенных игрушек" та 
"Финальная песня" до дитячої вистави "Волшебная ночь".  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88095  
 

Дата реєстрації авторського права  02.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Литвин 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)  Монографія "Реалізація інформаційної політики органами Державної 
фіскальної служби України: адміністративно-правовий аспект"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Монографію присвячено аналізу наукових джерел та розробок, 
узагальненню правозастосовної практики правового забезпечення 
інформаційної діяльності органів Державної фіскальної служби 
України, вітчизняного і зарубіжного законодавства.   
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88096  
 

Дата реєстрації авторського права  02.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Рибачук Володимир Петрович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Стаття "Концептуальні і організаційно-економічні засади формування 
інноваційної моделі розвитку агропромислового виробництва"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

В роботі подана розробка концептуальних і організаційно-економічних 
засад формування інноваційної моделі розвитку агропромислового 
виробництва, запропоновані спроектовані аспекти її розбудови у 
вітчизняних реаліях.   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88097  
 

Дата реєстрації авторського права  02.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Іозіс Іванна Вадимівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір учбово-практичного характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Стаття "Проблема професійної культури у педагогічній теорії"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Стаття присвячена аналізу проблеми професійної культури у теорії 
педагогіки.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88098  
 

Дата реєстрації авторського права  02.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Красюк Віра Вікторівна  
 

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)  Опорний конспект "Стратегії та планування маркетингових 
комунікацій"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Комунікація є смисловим аспектом соціальної взаємодії, однією із 
найбільших загальних характеристик будь-якої діяльності, включаючи 
управлінську.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88099  
 

Дата реєстрації авторського права  02.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Красюк Віра Вікторівна  
 

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)  Опорний конспект з теми "Молоко і молочні продукти"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Вивчення комерційного товарознавства сприяє поглибленню знань про 
товарні характеристики та споживчі властивості товарів в умовах 
ринкової економіки і створює базові передумови для подальшого 
засвоєння професійно орієнтованих дисциплін.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88100  
 

Дата реєстрації авторського права  02.05.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Красюк Віра 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 з дисципліни "Комерційне товарознавство"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Методичні рекомендації до написання курсової роботи з дисципліни 
"Комерційне товарознавство" студентами напряму підготовки 
"Управління та адміністрування" денної форми навчання є однією із 
найважливіших форм науково-дослідної та самостійної роботи 
студентів. Вона сприяє більш глибокому вивченню дисципліни, 
набуттю навичок у роботі з літературою та під час проведення власних 
досліджень, вмінню аналізувати та узагальнювати отримані 
результати.   
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88101  
 

Дата реєстрації авторського права  02.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Солоха Дмитро Володимирович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Монографія "Регіональний розвиток: проблеми та перспективи ХХІ 
століття"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Солоха Д. В., Гончаров Є. В. Регіональний розвиток: 
проблеми та перспективи ХХІ століття: Монографія / Д. В. Солоха, 
Є. В. Гончаров. – Лагунськ : Вид-во "Ноулідж", 2014. - 232 с. 

 

Анотація   

В монографії узагальнено результати наукового пошуку в сфері 
долідження методологічних основ управління інноваційним розвитком 
регіональних економічних систем в умовах ринкового оточення з 
притаманним йому ризиком та невизначеністю.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88102  
 

Дата реєстрації авторського права  02.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Іозіс Іванна 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)  Стаття "Теоретичні засади проблеми формування професійної 
культури майбутніх працівників сфери обслуговування"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

В статті подано загальну характеристику проблеми формування 
професійної культури майбутніх працівників сфери обслуговування у 
процесі фахової підготовки в коледжі.   
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88103  
 

Дата реєстрації авторського права  02.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Соколов Дмитро Ігоревич  
 

Повне ім'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 "Свобода або смерть"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У кіносценарії "Свобода або смерть" демонструється історичний 
період, визначений для Шотландії, мова йде про війну за незалежність, 
але при цьому, за допомогою ілюзій, з'являється натяк на українське 
сьогодення та на різних відомих особистостей як давнини, так і не 
такого вже й далекого минулого.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88104  
 

Дата реєстрації авторського права  02.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Альона Райда (псевдонім)  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Опис з ілюстраціями "Магічні Речі Альони Райди. Авторські карти та 
Метафоричні ігри"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Збірка творчого доробку київської художниці-чарівниці Альони Райди. 
Це погляд сучасного творця на древні символи і Оракули, 
інтерпретація езотеричних знань у вигляді авторських колод та 
метафоричних ігор.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88105  
 

Дата реєстрації авторського права  02.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Халайджи Володимир Юрійович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, ілюстрація  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір з ілюстраціями "НАСТОЛЬНАЯ ИГРА 
"ФУТБОЛ. чемпионская лига"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Твір містить письмову частину - сценарій настільної гри, та ілюстрації 
- зображення дизайну ігрового поля та дизайну-макету упаковки самої 
гри.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88106  
 

Дата реєстрації авторського права  02.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Харченко Августа Фролівна  
 

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 "Пригоди Киша Довгохвостика і його друзів"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Казка, що розкриває людські цінності добра, взаємодопомоги, любові 
під час боротьби героїв казки зі злом.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88107  
 

Дата реєстрації авторського права  02.05.2019  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Орлова Наталя Василівна, Ріга Олена Олександрівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір науково-практичного характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір науково-практичного характеру 
"Оригінальний опитувач для батьків/законних представників 
(опікунів) та Чек-лист"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Опитувальник містить питання, щодо здоров'я дитини, які допоможуть 
стежити за її самопочуттям. Батьки повинні відповідати на кожне 
питання. На етапі фізикального оцінювання дитини у спеціальну 
розроблену карту (чек-лист) заносять дані можливого джерела болю 
"так".  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88108  
 

Дата реєстрації авторського права  02.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Кушин Юлія Миколаївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Малюнок "Метелик у серці"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

На малюнку зображено серце з метеликом всередині, розташованим по 
діагоналі. Використано два кольори: бордовий та білий.   
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88109  
 

Дата реєстрації авторського права  02.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Максимчук Ігор 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 "Программное обеспечение "Система 
управления взаимоотношениями с клиентами "NG-CLUB CRM" ("NG-
CLUB", "eNGine CRM", модули "Payment System", "Loyalty System", 
"Coupon System", "WEB Processing System", Топливное приложение 
"Система управления АЗС")"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма щодо автоматизації обслуговування клієнтів, контролю 
взаємовідносин з клієнтами та підрядниками.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88110  
 

Дата реєстрації авторського права  02.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Пурський Олег 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 "Modeling the processes of e-trading market functioning"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Досліджено механізми формування і розвитку ринку електронної 
торгівлі. Проведено моделювання процесів функціонування ринку 
електронної торгівлі.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88111  
 

Дата реєстрації авторського права  02.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Кардаш Любов Вікторівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Сценарій музично-драматичної вистави "Секрет успіху Соломії 
Крушельницької"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Серед великих акторів і співаків ХХ століття, поруч із іменами Федора 
Шаляпіна, Енріко Карузо, Елеонори Дузе стоїть ім'я геніальної 
української співачки Соломії Крушельницької.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88112  
 

Дата реєстрації авторського права  02.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Дубровка Наталія Андріївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   
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Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка літературних письмових творів "Мастерская отношений - 2"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

До збірки увійшли: "Особь женского пола в культуре мужского 
поведения", "Непринятое предложение или Троянский конь", "Ирония 
одиночества", "Учитель, а долго ли ждать перемен? Если ждать, то - 
долго...", "Когда ты - монстр", "Цветок папоротника", "Благими 
намерениями".  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88113  
 

Дата реєстрації авторського права  02.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Дубровка Наталія Андріївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Графічне зображення "Мастерская отношений"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88114  
 

Дата реєстрації авторського права  02.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Сахалтуєва Ірина Раднавна, Сахалтуєва 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)  Малюнок "Нейрони мозку людини"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88115  
 

Дата реєстрації авторського права  02.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Сахалтуєва Ірина Раднавна, Сахалтуєва Анастасія Олександрівна  
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Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Малюнок "Чорна дира Темна енергія"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88116  
 

Дата реєстрації авторського права  02.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Сахалтуєва Ірина Раднавна, Сахалтуєва 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)  Малюнок "Зірка Сонце"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88117  
 

Дата реєстрації авторського права  02.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Сахалтуєва Ірина Раднавна, Сахалтуєва 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)  Малюнок "Світовий океан Вода"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88118  
 

Дата реєстрації авторського права  02.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Сахалтуєва Ірина Раднавна, Сахалтуєва Анастасія Олександрівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   
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Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Малюнок "Планета Юпітер"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88119  
 

Дата реєстрації авторського права  02.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Сахалтуєва Ірина Раднавна, Сахалтуєва 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)  Малюнок "Планета Земля"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88120  
 

Дата реєстрації авторського права  02.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Сахалтуєва Ірина Раднавна, Сахалтуєва 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)  Малюнок "Супутник Землі Місяць"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88121  
 

Дата реєстрації авторського права  02.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Сахалтуєва Ірина Раднавна, Сахалтуєва Анастасія Олександрівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Малюнок "ДНК"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88122  
 

Дата реєстрації авторського права  02.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Сахалтуєва Ірина Раднавна, Сахалтуєва 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)  Малюнок "Галактика "Чумацький шлях"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88123  
 

Дата реєстрації авторського права  02.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Гаранін Олександр Якович, Ковтанюк Тетяна Миколаївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Український науково-дослідний інститут архівної справи та 
документознавства 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір науково-практичного характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір науково-практичного характеру 
"Концепція інформатизації архівної справи в Україні"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Твір являє собою сукупність сучасних поглядів, принципів та 
приоритетів у сфері архівної справи.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88124  
 

Дата реєстрації авторського права  02.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Чолій Сергій Васильович, Мельниченко Анатолій Анатолійович, 
Акімова Олена Андріївна, Іщенко Анна Миколаївна  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Чолій Сергій Васильович, Мельниченко Анатолій Анатолійович, 
Акімова Олена Андріївна, Іщенко Анна Миколаївна, Національний 
технічний університет України "Київський політехнічний інститут 
імені Ігоря Сікорського" 
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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 "Анкета "Соціологічний інструментарій 
дослідження громадянсько-патріотичних ціннісних орієнтацій як 
фактора актуалізації мобілізаційного потенціалу"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Соціологічний інструментарій у формі анкети для самозаповнення, що 
складається з різних тематичних блоків.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88125  
 

Дата реєстрації авторського права  02.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Демченко 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)  Літературний письмовий твір наукового характеру "Дидактичні та 
корекційно-розвивальні технології інклюзивної початкової школи. 
Збірник матеріалів для методичного забезпечення навчально-
виховного процесу"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Дидактичні та корекційно-розвивальні технології 
інклюзивної початкової школи : збірник матеріалів для методичного 
забезпечення навчально-виховного процесу /уклад. - І. І. Демченко. - 
умань : ФОП Жовтий О. О., 2014. - 134 с. 

 

Анотація   

У збірнику вміщено матеріали із практики впровадження дидактичних 
та корекційно-розвивальних технологій в умовах інклюзивної освіти 
початкової школи.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88126  
 

Дата реєстрації авторського права  02.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Моргай Лілія Анатоліївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Наукова стаття "Видавнича діяльність Никифора Яковича Григоріїва 
як шлях до просвітництва"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У статті проаналізовано видавничу діяльність Н. Я. Григоріїва - 
видатного українського педагога, історика і громадського діяча.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88127  
 

Дата реєстрації авторського права  02.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Моргай Лілія Анатоліївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Наукова стаття "Організаційно-педагогічна діяльність Н. Я. 
Григоріїва в еміграції (1920-1953 рр.)"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У статті розкрито організаційно-педагогічну діяльність в еміграції Н. 
Я. Григоріїва - видатного педагога, історика і громадського діяча 
України.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88128  
 

Дата реєстрації авторського права  02.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Соколенко Людмила Степанівна, Бойко Юлія Степанівна, Танасійчук 
Юлія Миколаївна, Соколенко Максим Олександрович, Соколенко 
Аліна 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)  Колективна монографія "Професійна педагогічна позиція вчителя як 
організатора та вихователя здорового способу життя та профілактика 
ВІЛ/СНІДу"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Професійна педагогічна позиція вчителя як 
організатора та вихователя здорового способу життя та профілактика 
ВІЛ/СНІДу : кол. моногр. / Ю. С. Бойко, А. А. Соколенко, М. О. 
Соколенко, Ю. М. Танасійчук. ; за заг. ред. Л. С. Соколенко. - Умань : 
ВПЦ "Візаві", 2018. - 204 с. 

 

Анотація   

У монографії здійснено теоретико-методологічне обґрунтування деяких 
аспектів формування компетентного вчителя в умовах закладів вищої 
освіти.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88129  
 

Дата реєстрації авторського права  02.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Моргай Лілія Анатоліївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Наукова стаття "Педагогічна та науково-просвітницька діяльність 
Никифора Яковича Григоріїва (1883-1953 рр.)"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У статті висвітлено педагогічну та науково-просвітницьку діяльність 
Никифора Яковича Григоріїва - видатного педагога, історика і 
громадського діяча України.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88130  
 

Дата реєстрації авторського права  02.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Малюга Людмила Миколаївна, Кожухівська Раїса Борисівна, Подзігун 
Світлана Миколаївна  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчальний посібник "Управління конкурентоспроможністю 
підприємств"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Управління конкурентоспроможністю підприємств: 
навч. посібник / Л. М. Малюга, Р. Б. Кожухівська, С. М. Подзігун. - 
Умань: ВПЦ "Візаві", 2018. - 196 с. 

 

Анотація   

У посібнику висвітлено основні складові процесу управління 
конкурентоспроможністю підприємств.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88131  
 

Дата реєстрації авторського права  02.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Каричковський Василь Дмитрович  
 

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 "Територіально-економічне районування у розрізі 
аграрної професійної освіти"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Проаналізовано територіально-економічні регіони України за 
професійною підготовкою майбутніх фахівців-аграріїв, зокрема їх 
забезпеченості вищими навчальними закладами аграрного 
спрямування, частки студентів аграрних закладів вищої освіти у 
структурі населення та кадрового забезпечення сільськогосподарських 
підприємств випускниками.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88132  
 

Дата реєстрації авторського права  02.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Бовкун Ольга Анатоліївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчальний посібник "Соціальна і демографічна статистика"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Соціальна і демографічна статистика: навчальний 
посібник / МОН України, Уманський держ. пед. ун-тет імені Павла 
Тичини; укладач: Бовкун О. А. - Умань : Візаві, 2019. - 160 с. 

 

Анотація   

Навчально-методичне видання, у якому обґрунтовуються основні 
теоретичні та методичні питання соціальної і демографічної 
статистики в Україні.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88133  
 

Дата реєстрації авторського права  02.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Музика Ольга Яношівна  
 

Повне ім'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 "Іриси"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Картина виконана пастеллю на папері, форматом 50×70 см. Жанр - 
натюрморт, зображено квіти ірисів у білому глеку, з рожевою 
драперією та черешнями, розписаними на передньому плані.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88134  
 

Дата реєстрації авторського права  02.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Музика Ольга Яношівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Живописний твір "Яблучний Спас"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Виконаний олійними фарбами на полотні, форматом 60×70 см. Жанр - 
натюрморт, зображено букет чорнобривців у скляній банці, а також 
фрукти, що розсипані на дерев'яній лаві, на тлі вишитого рушника.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88135  
 

Дата реєстрації авторського права  02.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Терешко Інна Григорівна, Йовенко Лариса Іванівна, Калабська Віра 
Степанівна  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчальний посібник "Етнопедагогічні дослідження: історія, досвід, 
перспективи"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Етнопедагогічні дослідження : історія, досвід, 
перспективи : навчальний посібник. / Авторський колектив:. І. Г. Терешко, 
Л. І. Йовенко, В. С. Калабська. - Умань: ФОП Жовтий О. О., 2015. - 260 с. 

 

Анотація   

У посібнику висвітлено основні відомості не лише з історії та розвитку 
традиційного родинного виховання українців, а певною мірою 
розкрито виховний досвід селянської родини.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88136  
 

Дата реєстрації авторського права  02.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Слатвінська Леся Анатоліївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   
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Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Наукова стаття "Організація екскурсійної діяльності: економічний 
вектор"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Проведено аналіз організації екскурсійної діяльності в аспекті розвитку 
національної індустрії туризму.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88137  
 

Дата реєстрації авторського права  02.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Комарова Зоя 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)  Навчальний посібник "Сучасна українська літературна мова. Вступ. 
Фонетика і фонологія. Орфоепія. Графіка. Орфографія"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Посібник містить практичні вправи до розділів "Вступ", "фонетика і 
фонологія", "Орфоепія", "Графіка", "Орфографія" курсу сучасної 
української літературної мови, завдання для аудиторних і домашніх, 
лабораторних і контрольних робіт, а також індивідуальні навчально-
дослідні і тестові завдання.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88138  
 

Дата реєстрації авторського права  02.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Чучалін Олександр Петрович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Монографія "Держава і Православна Церква в Україні у 1920-1930-ті 
роки"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Чучалін О. П. Держава і Православна Церква в 
Україні у 1920-1930-ті роки : Моногр. / Олександр Чучалін; МОН 
України, Уманський держ. пед. ун-тет імені Павла Тичини. - Умань : 
Видавець "Сочінський М. М.", 2018. - 180 с. 

 

Анотація   

Монографія присвячена державно-церковним відносинам в Україні 
1920-1930-х рр.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88139  
 

Дата реєстрації авторського права  02.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Білошкурська Наталія Володимирівна, Білошкурський Микола 
Васильович, Омельяненко Віталій Анатолійович  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Наукова стаття "Evaluation of Ukrainian industry innovative 
development with a technological progress parameter"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Проведено моделювання виробничої функції Тінберґена.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88140  
 

Дата реєстрації авторського права  02.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Лановенко Олена Генадіївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературно-письмовий твір наукового характеру "Основи біології та 
генетики людини. Збірник різнорівневих тестових завдань. Практикум 
для студентів психологічних спеціальностей університетів. 2-ге 
видання, перероблене і доповнене"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

До запропонованого для використання у навчальному процесі збірника 
тестів з біології та генетики людини увійшли більше 1000 тестових 
завдань різного типу і рівня складності, що дозволить більш об'єктивно 
оцінити знання студентів.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88141  
 

Дата реєстрації авторського права  02.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Лановенко Олена Генадіївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Підручник "Генетика. Частина І. Закономірності та механізми 
спадковості"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Підручник підготовлений відповідно до типової програми навчального 
курсу "Генетика з основами селекції" для біологічних спеціальностей 
вищих навчальних закладів. У першій частині підручника викладені 
сучасні уявлення про носії та механізми спадковості: хімічна та 
структурна організація хромосом, властивості та функції нуклеїнових 
кислот, особливості структурно-функціональної організації геному 
прокаріот, еукаріот; механізми регуляції експресії генів.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88142  
 

Дата реєстрації авторського права  02.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Лановенко Олена Генадіївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературно-письмовий твір наукового характеру "Чи знаєте ви 
генетику? Різнорівневі тестові завдання для студентів біологічних 
спеціальностей університетів"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Тести можна використовувати як для поточної діагностики знань 
студентів, так і для підсумкового контролю та атестації. Тести 
діагностичного характеру спрямовані на отримання викладачем 
об'єктивної інформації щодо якості знань кожного студента.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88143  
 

Дата реєстрації авторського права  02.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Лановенко Олена Генадіївна, Чимкіна Тамара 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 "Від молекул нуклеїнових кислот до 
людини. Генетичні задачі з методикою розв'язання"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У цьому посібнику аналізуються всі відомі типи взаємодії алельних та 
неалельних генів, представлені задачі з цитологічних основ  
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спадковості, генетичного аналізу родоводів, молекулярної генетики. 
Розділ "Генетика популяцій" входить в рамки шкільної програми і 
передбачає підвищений рівень математичного мислення.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88144  
 

Дата реєстрації авторського права  02.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Каленюк Ігор Володимирович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "ФАЛЬКОН МІЛІТАРІ 
СОЛЮШИНС" 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Програмне забезпечення "Геоінформаційна 
система "PhalconMaps"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Сукупність web-інструментів і сервісів геопросторових даних, які 
підтримують метадані про геопросторові ресурси і забезпечують доступ 
до них всередині публічних і закритих корпоративних систем через 
мережу інтернет.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88145  
 

Дата реєстрації авторського права  02.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Ковальов Григорій 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 "Гепард2"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма збирає інформацію з кількох систем визначення 
автомобільних номерів.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88146  
 

Дата реєстрації авторського права  02.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Сідоров Олександр Миколайович  
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Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Інформаційно-аналітична система 
"Експедитор - ПРО"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма "Експедитор ПРО" являє собою сукупність технологічної 
платформи і прикладного рішення (конфігурації) для ведення 
управлінського обліку в експедиторських компаніях і компаніях 
лінійних агентів.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88147  
 

Дата реєстрації авторського права  02.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Коломієць Леонід Володимирович, Оробєй Віктор Федорович, 
Лимаренко Олександр Михайлович  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчальний посібник "Основы расчета элементов 
машиностроительных конструкций"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Оробей В. Ф., Коломиец Л. В., Лимаренко А. М. 
Основы расчета элементов машиностроительных конструкций: 
Учебное пособие. - Одесса: Бондаренко М. О., 2015. - 48 с. 

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88148  
 

Дата реєстрації авторського права  02.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Касіян Діана Андріївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір без тексту, похідний твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Музичний твір без тексту "Shakherezada"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88149  
 

Дата реєстрації авторського права  02.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Олещенко 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 "Метод визначення оптимального місцеположення 
закладу на основі оцінки відгуків користувачів мережі Інтернет"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88150  
 

Дата реєстрації авторського права  02.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  LEONA (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 "Втікач"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88151  
 

Дата реєстрації авторського права  02.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  LEONA (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 "Красень"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88152  
 

Дата реєстрації авторського права  02.05.2019  
 

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 "Визначення параметричного рівняння кола, заданого 
трьома точками"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88153  
 

Дата реєстрації авторського права  02.05.2019  
 

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 "ЖМЖ с инопланетянкой" ("Инопланетянка")  
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88154  
 

Дата реєстрації авторського права  02.05.2019  
 

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 "Тысячелетняя девственница"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88155  
 

Дата реєстрації авторського права  02.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Діхтяр Захар 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 "Утиліта для автоматичної обробки 
предметних фотографій з використанням алгоритмів комп'ютерного 
зору та нейронних мереж OLEXA" ("Утиліта для автоматичної 
обробки зображень OLEXA")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Утиліта OLEXA призначена для автоматизації процесу ретушування 
зображень предметної фотозйомки, а саме: автоматичне відділення 
фону, автокорекція гістограми зображення.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88156  
 

Дата реєстрації авторського права  02.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Мавров Геннадій Іванович, Миронюк Вікторія Ігорівна, Осінська 
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 "Розповсюдження інфекцій, що передаються статевим 
шляхом серед споживачів психоактивних речовин - аналіз сексуальних 
мереж"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У статті наведено дослідження вивчення сексуальних мереж, 
пов'язаних з поширенням ІПСШ і ВІЛ-інфекції в середовищі 
споживачів ПАР, з метою оптимізації профілактичних заходів.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88157  
 

Дата реєстрації авторського права  02.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Гедікова Наталя Пилипівна  
 

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 "Європейський та український лібералізм: 
теорія і практика"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Гедікова Н. П. Європейський та український 
лібералізм: теорія і практика: (Навчальний посібник) / Н. П. Гедікова. - 
Одеса: ВМВ, 2013. - 284 с. 

 

Анотація   

Посібник складається з модулів, які включають лекційний матеріал, 
питання для самоконтролю, теми рефератів, тестові завдання  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88158  
 

Дата реєстрації авторського права  02.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Гедікова Наталя Пилипівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Монографія "Ідейні та політико-правові засади лібералізму: світовий 
досвід та українська практика (політологічний аспект)"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Гедікова Н. П. Ідейні та політико-правові засади 
лібералізму: світовий досвід та українська практика (політологічний 
аспект) : (Моногрфія) / Наталя Пилипівна Гедікова. - Одеса: Оптімум, 
2009. - 330 с. 

 

Анотація   

У монографії розглануто ідейні та політико-правові засади лібералізму, 
напрямки та різновиди лібералізму, його сучасні досягнення та 
невирішені проблеми, закономірності та особливості процесу адаптації 
західно-європейських проектів ліберальної моделі до вітчизняних умов 
суспільного розвитку.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88159  
 

Дата реєстрації авторського права  02.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Гончаров Дмитро Володимирович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Сценарій музичного конкурсу "Международный музыкальный 
конкурс "Твой Шанс" на радио "Шансон Плюс"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Сценарій містить опис конкурсу, який передбачає залучення уваги до 
авторської пісні, популяризації жанру "Шансон": естрадний шансон, 
ліричний шансон, міський романс, джаз та інші напрямки в музиці і не 
тільки.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88160  
 

Дата реєстрації авторського права  02.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Олексенко Роман Іванович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Філософія ринкових відносин: навчально-методичний 
посібник"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Пропонується філософський підхід до розвитку ринкових відносин в 
сучасних соціокультурних умовах, який буде корисним у осмисленні 
процесу відношень у бізнесі.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88161  
 

Дата реєстрації авторського права  02.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Соляник Сергій Юрійович, Широкопетлєва Марія Сергіївна, 
Шабанов 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 "Веб-система автоматизації онлайн продажів"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Веб-система являє собою серверний додаток Telegram бота для 
взаємодії з користувачами та клієнт серверний додаток для 
адміністрування даних продуктів для продажу.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88162  
 

Дата реєстрації авторського права  02.05.2019  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Лещенко Григорій 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 "У ліжку з маніяками"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Давайте знайомитися! Я, Надя - приватний детектив!  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88163  
 

Дата реєстрації авторського права  02.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Лещенко Григорій 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 "Шпигун який розбив мені серце"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Давайте знайомитися! Я, Надя - приватний детектив!  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88164  
 

Дата реєстрації авторського права  02.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Вишновецька Світлана 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)  Науковий твір "Проблеми трудового права". Практикум для студентів 
спеціальності 081 "Право"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Практикум містить питання для обговорення, основні теоретичні 
відомості, задачі та приклади їх розв'язання до кожної теми, запитання 
та завдання для самоперевірки, списки рекомендованої літератури. 
Для студентів спеціальності 081 "Право".  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88165  
 

Дата реєстрації авторського права  02.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Лещенко Григорій 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 "Страта журналістки"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Давайте знайомитися! Я, Надя - приватний детектив!  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88166  
 

Дата реєстрації авторського права  02.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Толкачова 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)  Стаття "Підстави набуття громадянства в Україні і країнах СНД"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Толкачова І. А. Підстави набуття громадянства в 
Україні і країнах СНД // Часопис Київського університету права. - 2013. 
- № 2. - С. 101-105. 

 

Анотація   

У статті здійснюється порівняльний аналіз законодавства про 
громадянство України та країн СНД в аспекті набуття громадянства.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88167  
 

Дата реєстрації авторського права  02.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Толкачова 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)  Стаття "Прекращение гражданства в республике Беларусь, 
Российской Федерации и Украине: сравнительно-правовой анализ"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: И. Толчкова. Прекращение гражданства в республике 
Беларусь, Российской Федерации и Украине: сравнительно-правовой 
анализ // Международный научно-практический правовой журнал 
"Закон и Жизнь". 

 

Анотація   

 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88168  
 

Дата реєстрації авторського права  02.05.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Радзівілл Олександр Анатолійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Стаття "Розвиток міжнародного повітряного права в системі Ліги 
Націй"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Радзівілл О. А. Розвиток міжнародного повітряного 
права в системі Ліги Націй // Юридичний вісник. Повітряне і космічне 
право. - 2018. - № 4 (49). - С. 24-31. 

 

Анотація   

В статті показані особливості формування міжнародного повітряного 
права - складової першого глобального міжнародного правопорядку 
під егідою Ліги Націй.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88169  
 

Дата реєстрації авторського права  02.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Радзівілл Олександр Анатолійович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Стаття "Багатомірність втілення індивідуальних мотивацій в 
історичних формах соціокультурної організації"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Радзівілл О. А. Багатомірність втілення індивідуальних мотивацій в 
історичних формах соціокультурної організації // Юридичний вісник. 
Повітряне і космічне право. - 2017. - № 2  (43). - С. 52-58. 

 

Анотація   

В статті показано як на основі формування держав націй і інших подій 
нового часу з права народів виокремилось міжнародне публічне право.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88170  
 

Дата реєстрації авторського права  02.05.2019  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Дей Марина Олександрівна, Дей Герасим Акопович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Стаття "Labor security in conditions of digital globalization"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88171  
 

Дата реєстрації авторського права  02.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Мазанов Костянтин Анатолійович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Пари звуків у мові людини"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

З давніх давен люди, спілкуючись між собою, говорять парами звуків.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88172  
 

Дата реєстрації авторського права  02.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Мазанов Костянтин Анатолійович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Бідельтовел, подвійний дельтоплан на велосипедно-
педальному приводі, К. А. Мазанова"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Бідельтовел - дельтоплан з подвійними крилами, верхні з яких 
приводяться у рух за допомогою велосипедно-педального приводу його 
пілотом.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88173  
 

Дата реєстрації авторського права  02.05.2019  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Моренцова-Шулик Олена Сергіївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, створений для кіно  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Сценарій повнометражного художнього фільму "Смак свободи"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Історія успіху дівчини зі Сходу України, Варі Рудик, яка попри всілякі 
труднощі здійснює свою мрію - за допомогою друзів, однодумців, 
небайдужих людей, британського кулінара Джеймі Олівера відкриває у 
Чернівцях благодійне кафе, в якому готуються українські національні 
страви за оригінальними рецептами здорового харчування Ольги 
Франко.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88174  
 

Дата реєстрації авторського права  02.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Гамалій Любомир Сергійович, Крячок Олександр Степанович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Scanner of ports availability" (SPA)  
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програмна система призначена для сканування портів та їх 
доступності на основі введених даних, використовуючи програмний 
інтерфейс.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88175  
 

Дата реєстрації авторського права  02.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Баранов Владислав Валерійович, Петренко Юрій Юрійович, 
Пьонушкін Сергій Васильович, Гнатюк Євген Миколайович  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Приватне акціонерне товариство "Фінпорт Текнолоджіс Інк." 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Система керування контентом Web Logic 
Publishing v5.0" ("Web Logic Publishing v5.0")  
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма використовується для забезпечення і організації спільного 
процесу створення, редагування і управління вмістом, інакше - 
контентом. Основні функції: надання інструментів для створення 
вмісту, організація спільної роботи над вмістом; управління вмістом: 
зберігання, контроль версій, дотримання режиму доступу, управління 
потоком документів і т. п.; публікація вмісту; представлення 
інформації у вигляді, зручному для навігації, пошуку.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88176  
 

Дата реєстрації авторського права  02.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Пластун Олексій Леонідович, Макаренко Інна Олександрівна, 
Єльнікова Юлія Василівна  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Сумський державний університет 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Overreaction"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма призначена для автоматизованої обробки даних, необхідних 
для дослідження гіпотези надреакцій на фінансових ринках, шляхом 
проведення імітаційного моделювання дій трейдера у випадку 
виникнення цінових надреакцій з подальшою оцінкою ефективності 
цих дій.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88177  
 

Дата реєстрації авторського права  02.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Макаренко Інна Олександрівна, Пластун Олексій Леонідович, 
Єльнікова Юлія Василівна  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Сумський державний університет 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Методика визначення найбільш релевантних Цілей 
сталого розвитку та їх інкорпорації у діяльність фінансових установ"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Розроблено методику визначення найбільш релевантних Цілей сталого 
розвитку для фінансових установ (банків і бірж), яка базується на  
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врахуванні ключових запитів стейкхолдерів у стратегії діяльності 
зазначених установ у розрізі Цілей, іманентних внутрішнім процесам 
банків і бірж, та Цілей, пов'язаних з наданням фінансових послуг і 
реалізацією фінансових продуктів.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88178  
 

Дата реєстрації авторського права  02.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Коцюба Ірина Григорівна, Єльнікова Тетяна Олександрівна, Скиба 
Галина Віталіївна, Герасимчук Олена Леонтіївна  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Коцюба Ірина Григорівна, Єльнікова Тетяна Олександрівна, Скиба 
Галина Віталіївна, Герасимчук Олена Леонтіївна, Житомирський 
державний технологічний університет 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір наукового характеру "Методичні 
рекомендації для проведення робіт з паспортизації річки Уж з метою 
розроблення заходів щодо відновлення сприятливого гідрологічного 
режиму"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Проведення комплексної оцінки водогосподарських ділянок (басейнів 
річок), обґрунтування допустимої межі антропогенного впливу на 
водоресурсний потенціал є необхідною передумовою для вирішення 
еколого-економічних проблем і полягає у визначенні критеріїв 
взаємодії та взаємозв'язку різноякісних функціональних процесів, що 
виникають при формуванні водних ресурсів та їхньому використанні.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88179  
 

Дата реєстрації авторського права  02.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Гузенко Юрій Іванович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчальний посібник "Традиційна мілітарна культура народів світу"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Посібник дає змогу ознайомитись з основним змістом, тематикою 
лекційних, семінарських занять, отримати завдання для індивідуальної 
та самостійної роботи, перевірити свої знання за допомогою 
контрольних завдань.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88180  
 

Дата реєстрації авторського права  02.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Рускуліс Лілія 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 "Методична система формування лінгвістичної 
компетентності майбутніх учителів української мови у процесі 
вивчення мовознавчих дисциплін"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У монографії з'ясовано дефініцію "лінгвістична компетентність", її 
структура, зміст, складові, що представлено у проспекції мовного й 
мовленнєво-комунікативного компонентів; охарактеризовано 
загальнопедагогічні й лінгводидактичні, а також запропоновано 
специфічні підходи, закономірності, принципи, методи і прийоми 
навчання.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88181  
 

Дата реєстрації авторського права  02.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Гузенко Світлана 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 "Діалогічність сучасного масмедійного дискурсу"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У статті розглянуто проблему мовних засобів вираження діалогічності 
у сучасному дискурсі мас-медіа. Автор статті доводить, що через 
створення ситуації діалогу реалізовано текстову функцію впливу на 
адресата публікації, сформовано єдине когнітивне поле між автором і 
адресатом повідомлення.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88182  
 

Дата реєстрації авторського права  02.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Гузенко Світлана Валентинівна  
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Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Наукова стаття "Вербалізація концепту "повага" в українському 
масмедійному дискурсі"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

У статті розглянуто проблему мовних засобів вираження діалогічності 
у сучасному дискурсі мас-медіа. Автор статті доводить, що через 
створення ситуації діалогу реалізовано текстову функцію впливу на 
адресата публікації, сформовано єдине когнітивне поле між автором і 
адресатом повідомлення. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88183  
 

Дата реєстрації авторського права  02.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Гузенко Юрій Іванович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Стаття "Гибель капінану 2-го рангу І. Р. Остен-Сакена 20 травня 1788 
р.: спроба реконструкції подій"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У статті представлено спробу відновлення подій загибелі капітану 2-го 
рангу І. Остен-Сакена 20 травня 1788 р. у гирлі Бузького лиману біля 
міста Очаків під час російсько-турецької війни 1787 - 1791 рр.   
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88184  
 

Дата реєстрації авторського права  02.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Гузенко Світлана 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)  Навчальний посібник "Редакторський аналіз і методика редагування"  
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У посібнику представлено короткий огляд теоретичних відомостей із 
загальної теорії редагування, методики літературного редагування. 
Дібрано велику кількість текстів, уривків, що потребують правки.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88185  
 

Дата реєстрації авторського права  02.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Мандрик Ліна Петрівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір науково-практичного характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Стаття "Шляхи розвитку закладів вищої освіти: від профорієнтації до 
маркетингу"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У статті розглянуті нові шляхи репрезентування себе серед 
різноманіття інших закладів освіти. Активне впровадження та 
реалізація маркетингових стратегій, таких як позиціонування та 
брендинг, дозволить навчальному закладу виокремитися серед 
закладів-конкурентів, зацікавити та максимально задовольнити 
споживача освітніх послуг і тим самим утримати високий рівень 
конкурентоспроможності на освітньому рівні.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88186  
 

Дата реєстрації авторського права  02.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Красовський Вадим 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)  Роман "Угасающие сердца"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Історія про різних талановитих людей, у кожного з яких свої причини 
жити, творити та дивитись у майбутнє.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88187  
 

Дата реєстрації авторського права  03.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Вдовиченко Оксана Володимирівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Збірник творів "Музичні цікавинки для малят з LEGO". Ігри, вправи, 
танці, пісні" ("Музичні цікавинки для малят з LEGO")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

В збірнику представлені ігри, вправи, танці, пісні з використанням 
конструктора LEGO для дітей дошкільного віку.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88188  
 

Дата реєстрації авторського права  06.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Россол Олександр Володимирович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "ІНТЕКРЕСІ БЕЙЗ" 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "UnityBase x64 justice"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма призначена для розробки спеціалізованих застосувань для 
автоматизації обліку, реєстрації та управління, які орієнтовані на 
специфіку процесів ведення Єдиних та Державних реєстрів 
міністерства юстиції України: здатність забезпечення відповідних 
вимог до захисту, надійності та консолідації даних багаторівневих 
Систем із різними класами захисту даних та механізмів інтеграції і 
взаємодії даних між окремими захищеними інформаційними 
контурами відповідних структурних рівнів.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88189  
 

Дата реєстрації авторського права  06.05.2019  
 

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 "Приснись"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88190  
 

Дата реєстрації авторського права  06.05.2019  
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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 практичного характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний твір практичного використання "Проект "Новая 
жизнь" Часть 2"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Опис проекту з вказанням нових видів вторинного товару, коефіцієнта 
вторинного використання, знака вторинного товару та логотипу 
проекту.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88191  
 

Дата реєстрації авторського права  06.05.2019  
 

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 "10 заповедей-RU"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Ескізи дизайну монет для Росії на російській мові серії "Заповеди".  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88192  
 

Дата реєстрації авторського права  06.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Шевченко Олександр Анатолійович, Дорогань Сергій Борисович, 
Губар Ірина Олександрівна  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір "Про ставлення до радіаційних ризиків"  
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Твір створено для анкетування та вивчення радіаційного стану 
довкілля та дослідження можливого впливу цього стану на здоров'я 
громадян у пошуковій системі Google.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88193  
 

Дата реєстрації авторського права  06.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Морозов Володимир Володимирович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір (поезія)  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Вірш "У квітах душі"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88194  
 

Дата реєстрації авторського права  06.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Власенко Наталя Анатоліївна, Трухачова Катерина В'ячеславівна, 
Власенко Анна Леонідівна  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Методичні рекомендації до виконання курсової роботи 
"Організація і планування на прядильному підприємстві з 
врахуванням необхідної кількості виробничого персоналу"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88195  
 

Дата реєстрації авторського права  06.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Власенко Наталя Анатоліївна, Трухачова Катерина В'ячеславівна, 
Власенко Анна Леонідівна  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Методичні рекомендації до виконання курсової роботи 
"Організація і планування на ткацькому підприємстві з врахуванням 
необхідної кількості виробничого персоналу"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88196  
 

Дата реєстрації авторського права  06.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Арсентьєв Вячеслав Сергійович, Богдановський Ілля Олександрович, 
Мюллер Ірина, Докль Ален  

 

Повне ім'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 "BoDeKo tech" для розробки знака 
для товарів та послуг"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Являє собою комбінаторику абревіатури "BoDeKo tech" та двох 
різнотонових похилих рисок.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88197  
 

Дата реєстрації авторського права  06.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Арсентьєв Вячеслав Сергійович, Богдановський Ілля Олександрович, 
Мюллер Ірина, Докль Ален  

 

Повне ім'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 "Bio SEF Smart effective fertilizer" для 
розробки знака для товарів та послуг"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Являє собою комбінаторику зображення стилізованих двотонових 
бульбашок та словосполучення "Smart effective fertilizer".  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88198  
 

Дата реєстрації авторського права  06.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Арсентьєв Вячеслав Сергійович, Богдановський Ілля Олександрович, 
Мюллер Ірина, Докль Ален  

 

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)  Художньо-графічний твір "Ескіз "ZENTILLION" для розробки знака 
для товарів та послуг"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Являє собою комбінаторику стилізованого листячка фантазійної 
рослини та слів "ZENTILLION".  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88199  
 

Дата реєстрації авторського права  06.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Залізко Василь Дмитрович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір "Методика оцінювання економічної 
безпеки сільських територій України"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Наведено системний аналіз методичних і методологічних підходів до 
оцінювання рівня економічної безпеки України, вказано на недоліки і 
подано ряд конструктивних пропозицій їх виправлення. З наукової 
точки зору обґрунтовано доцільність введення інтегрального індексу 
економічної безпеки сільських територій.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88200  
 

Дата реєстрації авторського права  06.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Чеклов Володимир Федорович, Чеклова Валентина Михайлівна, 
Рурак Андрій Веніамінович, 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 "Тестування - ДЕ1"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Комп'ютерна програма "Тестування - ДЕ1" побудована за модульним 
принципом і виконує наступні функції: інтерактивне тренування та 
тестування по теоретичному та практичному матеріалу відносно 
локомотивa ДЕ1. 
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88201  
 

Дата реєстрації авторського права  06.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Смаглюк Любов Вікентіївна, Трофименко Марина Вікторівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, ілюстрація  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Монографія "Ортодонтичне лікування пацієнтів з порушенням 
функцій ковтання та мовлення"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Робота належить до галузі медицини, стоматології, а саме до ортодонтії. 
Монографія містить результати лікування пацієнтів із зубощелепними 
аномаліями та порушеннями функцій ковтання та мовлення. Особливу 
увагу приділено розробленому авторами "Способу корекції 
неправильного положення язика під час ковтання та мовлення". 
  

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88202  
 

Дата реєстрації авторського права  06.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Момот 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)  Літературний письмовий твір "Навчальна програма навчальної 
дисципліни "Теорія і методика викладання легкої атлетики"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Навчальна програма складена на основі освітньо-професійної 
програми. Містить характеристику навчальної дисципліни, структурні 
компоненти. Складається з таких змістових модулів: "Вступ до 
предмету", "Основи техніки та методика навчання видам легкої 
атлетики".  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88203  
 

Дата реєстрації авторського права  06.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Верига Юстина Андріївна, Коба Олена Вікторівна, Миронова 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 навчального характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Стаття "Ієрархічна система формування внутрішньої звітності за 
центрами витрат машинобудівного підприємства"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Проаналізовано існуючі підходи до забезпечення керівництва компаній 
інформацією про витрати за центрами відповідальності. 
Запропоновано алгоритм формування показників внутрішньої 
звітності на машинобудівних підприємствах. Першим етапом такого 
алгоритму є розроблення інформаційних карток з переліком кількісних 
і вартісних даних та графіка документообігу за кожним центром 
відповідальності.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88204  
 

Дата реєстрації авторського права  06.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Луценко Олена Львівна, Габелкова Ольга Євгенівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Психометричний тест-опитувальник "Методика 
визначення схильності до низької фізичної активності"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Сконструйовано психодіагностичну методику визначення схильності 
до низької фізичної активності, яка відповідає психометричним 
вимогам валідності, надійності, дискримінативності, оснащення 
нормами. Методика може використовуватися в межах психології 
здоров'я, психології праці, психологічного консультування, 
реабілітації, психосоматики.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88205  
 

Дата реєстрації авторського права  06.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Кошонько Галина Аполлінаріївна  
 

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 "Психотренінг: методичні вказівки до вивчення курсу 
для студентів гуманітарних спеціальностей"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Психотренінг: методичні вказівки до вивчення курсу 
для студентів гуманітарних спеціальностей / Г. А. Кошонько. - 
Хмельницький : ХНУ, 2010. - 111 с. 

 

Анотація   

У пропонованих методичних вказівках подано: зміст і структуру 
дисципліни; теоретичні основи курсу; плани практичних занять.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88206  
 

Дата реєстрації авторського права  06.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Кілєєва Ольга Павлівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Монографія "Фітотерапія та лікарські косметичні засоби в 
дерматології та косметології"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Монографія присвячена проблемі захворювання на вульгарні і рожеві 
вугрі та застосування лікарських косметичних засобів при лікуванні та 
профілактиці даної патології.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88207  
 

Дата реєстрації авторського права  06.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Кльосова Ксенія Геннадіївна, Бушуєва 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)  Стаття "Директиви 2001/82/ЄС Європейського Парламенту та Ради 
про Кодекс Спільноти щодо ветеринарних лікарських засобів з питань 
володіння, дистрибуції та відпуску ветеринарних препаратів"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Держави-члени ЄС зобов'язані вживати всіх необхідних заходів 
стосовно імпорту, дистрибуції, відпуску та відомостей про лікарські 
засоби про те, що вони їх дозволяють вводити продуктивним тваринам. 
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88208  
 

Дата реєстрації авторського права  06.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Гуцул Лариса Іванівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчальний посібник "Українська мова (за професійним 
спрямуванням). Частина 1" для студентів природничо-географічного 
факультету"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88209  
 

Дата реєстрації авторського права  06.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Борисенко Наталія Миколаївна, Бушуєва 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)  Стаття "Аналіз регуляторного впливу проекту постанови Кабінету 
Міністрів України "Про внесення змін до Положення про державну 
реєстрацію ветеринарних препаратів"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Забезпечення безпеки і якості ветеринарних препаратів є одним з 
етапів ланцюжка забезпечення безпеки харчових продуктів.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88210  
 

Дата реєстрації авторського права  06.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Ткачук Едуард Васильович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Лихо не буди"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88211  
 

Дата реєстрації авторського права  06.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Ткачук Едуард Васильович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Аве, воїне!"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88212  
 

Дата реєстрації авторського права  06.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Голяка Сергій Кіндратович, Глухов Іван Геннадійович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір наукового характеру "Методичні 
рекомендації до лабораторних робіт: "Фізіологічні основи фізичної 
культури та спорту"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Методичні рекомендації призначені для студентів факультету 
фізичного виховання та спорту різних форм навчання і розроблені з 
врахуванням навчальних програм і планів дисципліни "Фізіологічні 
основи фізичної культури та спорту".  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88213  
 

Дата реєстрації авторського права  06.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Новгородський Михайло Валерійович (Hamsters Gaming)  
 

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 "Evil Bank Manager" ("ЕВМ")  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Програмне забезпечення призначене для реалізації комп'ютерної гри - 
захоплюючий економічний симулятор в період Середньовіччя, в якому 
гравець зможе стати найуспішнішим капіталістом в світі.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88214  
 

Дата реєстрації авторського права  06.05.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Сокрут Ольга Петрівна, Сокрут Микола Валерійович, Ярова Світлана 
Павлівна, Новикова 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 "Анкета для визначення "вегетативного паспорту"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Твір створено для оцінки стану вегетативної нервової системи 
пацієнтів, уточнення поставленого діагнозу хворим, а також для 
визначення реабілітаційного діагнозу, який є певним ключем успішних 
заходів з відновлювального лікування.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88215  
 

Дата реєстрації авторського права  06.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Погребняк Марина Миколаївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Хореографічний твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Хореографічна мініатюра "Люблю і пам'ятаю"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Жанр - ліричний. Стильовий напрям - модерн.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88216  
 

Дата реєстрації авторського права  06.05.2019  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Погребняк Марина Миколаївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Хореографічний твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Хореографічна картина "Предстояння" з авторського одноактного 
балету "Наречена"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Жанр - філософський. Стильовий напрям - модерн.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88217  
 

Дата реєстрації авторського права  06.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Гуцул Лариса 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)  Літературний письмовий твір навчального характеру "Навчально-
методичний комплекс для студентів факультету філології та 
журналістики. Спеціальність "Шкільне бібліотекознавство 
"Каталоги"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88218  
 

Дата реєстрації авторського права  06.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Бєлова Світлана 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)  Науковий твір "Методичні рекомендації до виконання практичних 
робіт з дисципліни "Інформатика та комп'ютерна техніка"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Мета даних методичних рекомендацій - розширення і закріплення 
теоретичних знань у здобувачів вищої освіти, формування і розвиток  
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умінь та навичок з використання теоретичних основ комп'ютерних 
технологій в галузі, основ використання програмного забезпечення в 
професійній діяльності.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88219  
 

Дата реєстрації авторського права  06.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Бєлова Світлана 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)  Науковий твір "Програмні продукти фірми "MASTER" 
(Використання у навчальному процесі)"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Впровадження інформаційних систем обліку під час виконання у вищій 
школі, представлено продукт "MASTER: бухгалтерія", є основним 
завданням для підвищення якості освіти в Україні.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88220  
 

Дата реєстрації авторського права  06.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Мандрик Ліна Петрівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

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

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Стаття "Організація та значення науково-дослідної діяльності в 
коледжі"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Сучасний фахівець повинен володіти певною сумою спеціальних знань, 
уміти самостійно підвищувати свій фаховий рівень, працювати творчо, 
з ініціативою, знати проблеми своєї галузі та активно включатися в їх 
рішення.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88221  
 

Дата реєстрації авторського права  06.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Мигович Сергій Михайлович  
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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 "Роль і місце соціальних мереж у формуванні освітньо-
інформаційного середовища аграрних університетів"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У статті проведено аналіз роботи сайта з методичним забезпеченням 
дисциплін, що вивчаються у ВНЗ, наведено результати анкетування 
студентів щодо використання Інтернету і соціальних мереж.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88222  
 

Дата реєстрації авторського права  06.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Сідлецька Людмила Леонідівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір науково-практичного характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Тези "Розвиток соціальної сфери територіальних громад в умовах 
децентралізації"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

В тезах розглядається актуальне питання, як територіальні громади 
можуть у кризових умовах робити акцент на розвиток та 
пристосовуватись до змін і викликів навколишнього господарського 
середовища.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88223  
 

Дата реєстрації авторського права  06.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Красюк Віра Вікторівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір науково-практичного характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Комунікаційна діяльність" Опорний конспект з теми 
"Комунікації в системі маркетингу"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Майже все, що роблять керівники, аби полегшити досягнення цілей 
організації, потребує ефективного обміну інформацією.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88224  
 

Дата реєстрації авторського права  06.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Рибачук Володимир Петрович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

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

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Стаття "Розвиток економіки та формування інноваційної моделі 
агропромислового виробництва"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

В роботі проведений аналіз розвитку та ефективності функціонування 
агропромислового виробництва, сільського господарства як 
визначальної, "відправної" галузі в забезпеченні розбудови цієї 
важливої для економіки національного і регіонального рівня творення 
суспільних благ в контексті формування інноваційної моделі.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88225  
 

Дата реєстрації авторського права  06.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Красюк Віра Вікторівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір науково-практичного характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Комерційне товарознавство" Опорний конспект з 
теми "Жирові продукти"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Успішне проведення торговельних операцій в межах виробничих 
(посадових) функцій за принципами ринкової економіки є можливим 
лише за наявності у підприємця знань у сфері товарознавства, зокрема 
про стан сучасного ринку товарів.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88226  
 

Дата реєстрації авторського права  06.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Пелипканич Інга Василівна, Потриваєва Наталя Володимирівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   
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Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір науково-практичного характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Estimation of the modern state of provision of agricultural 
enterprises in mykolayiv region by material and technical resources"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88227  
 

Дата реєстрації авторського права  06.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Гирля Людмила Миколаївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

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

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Методичні рекомендації "Хімія. Модуль III"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Викладання дисципліни "Хімія" проводиться за кредитно-модульною 
системою.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88228  
 

Дата реєстрації авторського права  06.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Побережець Ганна Степанівна  
 

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)  Тези "80-річчя від дня народження В. М. Чорновола"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Дана робота присвячена 80-річчю від дня народження В. М. Чорновола, 
який в умовах відсутності демократії і суворих заборон прагнув до 
незалежної творчої, громадської і політичної діяльності.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88229  
 

Дата реєстрації авторського права  06.05.2019  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Пелипканич Інга Василівна  
 

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 "Теоретико-методичні аспекти внутрішнього контролю 
розрахунків з контрагентами"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Розглянуто специфіку організації внутрішнього контролю розрахунків 
з контрагентами.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88230  
 

Дата реєстрації авторського права  06.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Гордієць Інна Аліківна  
 

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 "Мультимедійні технології як засіб формування 
інформаційно-комунікаційної компетентності"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У даній статті представлено теоретичні та практичні матеріали досвіду 
роботи викладача, пов'язаної з впровадженням мультимедійних 
технологій, як засобу формування інформаційно-комунікаційної 
компетентності здобувачів вищої освіти під час викладання мовно-
літературних дисциплін.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88231  
 

Дата реєстрації авторського права  06.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Гордієць Інна Аліківна  
 

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 "Державно-патріотичне виховання студентів під час 
вивчення філологічних дисциплін"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У даній статті представлено матеріали досвіду роботи викладача щодо 
державно-патріотичного виховання студентів під час вивчення 
дисципліни "Українська мова" та "Зарубіжна література".  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88232  
 

Дата реєстрації авторського права  06.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Гордієць Інна Аліківна  
 

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 "Використання мультимедійних проектів під час 
вивчення філологічних дисциплін"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У даній статті представлено теоретичні та практичні матеріали досвіду 
роботи викладача, пов'язаної з використанням мультимедійних 
проектів під час вивчення філологічних дисциплін.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88233  
 

Дата реєстрації авторського права  06.05.2019  
 

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 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   

Створено відповідно до Державного стандарту базової і повної 
загальної середньої освіти та навчальної програми для 10-11 класів 
закладів загальної середньої освіти "Фізика і астрономія (рівень 
стандарту, профільний рівень) авторського колективу під 
керівництвом Ляшенка О. І.  
 

 



Авторське право і суміжні права. Бюлетень № 53, 2019 

 

378 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88234  
 

Дата реєстрації авторського права  06.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Биховченко Валентина Петрівна, Марченко Катерина 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 "Вітчизняний та зарубіжний досвід формування та реалізації 
фінансової стратегії підприємства"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У статті розглянуто сутність фінансової стратегії та її характерні риси. 
Представлено основні етапи процесу формування фінансової стратегії 
підприємств, проаналізовано переваги зарубіжного досвіду формування 
та реалізації фінансової стратегії. Розглянуто алгоритм формування 
фінансової стратегії підприємства.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88235  
 

Дата реєстрації авторського права  06.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Кравчук Наталія Іванівна, Кільніцька Олена Сергіївна, Ходаківський 
Володимир Миколайович  

 

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)  Стаття "Детермінанти розвитку сільської економіки"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Розглядаються дефініції понять "сільська місцевість", "сільські 
території", "сільський розвиток" та "сільська економіка". Розглянуто 
політику ЄС щодо розвитку сільських територій та окреслено головні 
вектори сільського розвитку країн-членів, зокрема: 
конкурентоспроможність, навколишнє середовище, менеджмент 
земельних ресурсів, економічна диверсифікація та якість життя 
сільського населення.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88236  
 

Дата реєстрації авторського права  06.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Кудінов Сергій Сергійович, Фармагей Олександр Іванович, Рижов 
Ігор Миколайович, Гринь Андрій Костянтинович, Гамаліна Каміла 
Андріївна  
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Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний твір навчального характеру "Освітня програма 
підготовки здобувачів вищої освіти у галузі знань 25 "Воєнні науки, 
національна безпека, безпека державного кордону", за спеціальністю 
256 "Національна безпека (Забезпечення антитерористичної безпеки)", 
другим освітнім рівнем, ступенем магістр"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Зазначений твір призначений для формування професійних 
компетентностей, необхідних здобувачам вищої освіти для отримання 
поглиблених теоретичних знань і практичних умінь та навичок, 
достатніх для виконання завдань у сфері забезпечення 
антитерористичної безпеки, які характеризуються невизначеністю 
умов, необхідністю взаємодії з фахівцями інших професій в складі 
команди, особливістю відповідальності.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88237  
 

Дата реєстрації авторського права  06.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Анісімова Світлана Вікторівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Анісімова Світлана 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 "Ідентифікація екосистемних 
послуг як підстави для розвитку рекреаційної діяльності"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У творі з метою узагальнення та систематизації методичних підходів до 
визначення ознак екосистемних послуг та дослідження вигод від їх 
використання при здійсненні рекреаційної діяльності розроблено 
типологію екосистемних послуг, в якій враховуються як окремі 
категорії, так і групи ознак, які надають вигоди від використання 
послуг екосистем.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88238  
 

Дата реєстрації авторського права  06.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Бурлуцька Марія Едуардівна, Гопцій Марина Володимирівна, 
Гопченко Євген Дмитрович, Даус Марія Євгенівна, Докус Ангеліна 
Олександрівна, Кічук Наталія Сергіївна, Кущенко Лілія Вікторівна, 
Овчарук Валерія Анатоліївна, Романчук Марина Євгенівна, Сербова 
Зінаїда Федорівна, Тодорова Олена Іванівна, Шакірзанова Жаннетта 
Рашидівна, Швець Наталія Миколаївна  
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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-методична 
база для встановлення розрахункових характеристик весняного 
водопілля в басейні Дніпра в умовах мінливості клімату. Нормування 
розрахункових величин максимального весняного стоку рідкісної 
ймовірності перевищення в басейні р. Дніпро" (проміжний)"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Надається обґрунтування і доведення до практичного використання 
методик нормування розрахункових величин максимального 
весняного стоку річок та територіального довгострокового 
прогнозування максимального стоку весняного водопілля; визначені 
статистичні параметри гідрохімічних показників річок басейну Дніпра. 
  

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88239  
 

Дата реєстрації авторського права  06.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Бояринцев Євген Львович, Бурлуцька Марія Едуардівна, Гопцій 
Марина Володимирівна, Гопченко Євген Дмитрович, Докус Ангеліна 
Олександрівна, Іващенко Світлана Вікторівна, Кічук Наталія 
Сергіївна, Кущенко Лілія Вікторівна, Мирза Катерина Леонідівна, 
Овчарук Валерія Анатоліївна, Погорелова Марина Полікарпівна, 
Романчук Марина Євгенівна, Тодорова Олена Іванівна, Шакірзанова 
Жаннетта Рашидівна  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Одеський державний екологічний університет 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, ілюстрація  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Звіт про науково-дослідну роботу "Регіональні наукові 
дослідження в області гідрологічних розрахунків і прогнозів водного 
режиму річок і водойм України. Умови формування та аналіз часових 
рядів характеристик водного режиму річок України в різних фізико-
географічних зонах та при коливаннях клімату" (проміжний)"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Розглядаються фізико-географічні умови формування річного, 
меженного, паводкового стоку річок і водойм різних фізико-
географічних регіонів України в сучасних умовах клімату і водного 
режиму (згідно з вимогами Водної рамкової директиви 2000/60/ЄС); 
встановлені різнонаправлені часові тенденції хронологічних рядів 
характеристик річного, максимального і мінімального стоку річок.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88240  
 

Дата реєстрації авторського права  06.05.2019  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Попова Анжела Миколаївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Попова Анжела Миколаївна, 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 "Використання візуалізації у 
міжнародному бізнесі"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Предметом дослідження є використання візуалізації у міжнародному 
бізнесі як легкий для сприймання і лаконічний засіб за допомогою 
зображення "розповісти" про бізнес-плани чи результати роботи, 
показники за якийсь період чи в динаміці.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88241  
 

Дата реєстрації авторського права  06.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Барсукова Олена Анатоліївна, Божко Людмила Юхимівна, Боровська 
Галина Олександрівна, Вольвач Оксана Василівна, Волошин 
Володимир Григорович, Данілова Наталія Василівна, Жигайло Олена 
Леонідівна, Катеруша Галина Павлівна, Костюкєвич Тетяна 
Костянтинівна, Куришина Вікторія Юріївна, Лобода Наталія 
Степанівна, Мажура Світлана Миколаївна, Польовий Анатолій 
Миколайович, Свидерська Світлана Михайлівна, Семенова Інна 
Георгіївна, Степаненко Сергій Миколайович, Толмачова Алла 
Вікторівна, Хоменко Інна Анатоліївна  

 

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  "Оцінка впливу 
змін клімату на поновлювальні та невичерпні природні ресурси 
України. Моделювання впливу змін клімату на невичерпні природні 
ресурси України за ансамблем "найбільш оптимістичних сюжетів" 
сценаріїв змін клімату" (проміжний)"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Моделювання впливу змін клімату на невичерпні та поновлювальні 
природні ресурси України за ансамблем "найбільш оптимістичних 
сюжетів" сценаріїв RCP4.5 і RCP8.5 на період 2020-2050 рр. для галузей 
сільського, водного, житлово-комунального господарства та здоров'я 
людини.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88242  
 

Дата реєстрації авторського права  06.05.2019  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Леонтьєв Дмитро Миколайович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Леонтьєв Дмитро Миколайович, 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 задавання параметрів гальмового 
керування транспортного засобу"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Твір являє собою комп'ютерне програмне забезпечення, що формує 
вихідні дані для розрахунку параметрів гальмування колісного 
транспортного засобу. Твір створено на базі мови C#.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88243  
 

Дата реєстрації авторського права  06.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Шандрук 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)  Наукова стаття "Reforming of teacher education: adaptation of 
international experience"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Шандрук С. І. Reforming of teacher education: 
adaptation of international experience // Наукові записки. Серія: 
педагогічні науки. - 2017. - Випуск 150. - С. 33-35. 

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88244  
 

Дата реєстрації авторського права  06.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Шаповал Людмила Петрівна, Завора Таїна Миколаївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Стаття "Vehicle Insurance Market Competitive Position Estimation in 
Ukraine in Terms of European Integration"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Liudmyla Shapoval, Taina Zavora. Vehicle Insurance 
Market Competitive Position Estimation in Ukraine in Terms of European 
Integration. - 2018. - № 7 (4.8). - Р. 772-777. 

 

Анотація   

Визначено місце та значення автострахування на ринку страхових 
послуг України. Розкрито механізм взаємодії суб'єктів та об'єктів 
автотранспортного страхування. Здійснено комплексну оцінку 
конкурентоспроможності вітчизняного ринку автострахування.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88245  
 

Дата реєстрації авторського права  06.05.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Семенова Олена Віталіївна, Пічкур Микола 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)  Навчально-методичний посібник "Формальна композиція: творчі 
основи"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Формальна композиція: творчі основи: навч.-метод. 
посібн. / Упоряд. М. О. Пічкур, О. В. Семенова. - Харків : ТОВ 
"ПромАрт", 2016. - 166 с. 

 

Анотація   

У посібнику розкрито ґенезу становлення категорії  композиції. Подано 
сучасне розуміння сутності композиції у просторових мистецтвах, 
охарактеризовано різновиди, уточнено класифікацію закономірностей, 
вибіркових і специфічних засобів її побудови.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88246  
 

Дата реєстрації авторського права  06.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Задорожна Олена Михайлівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Монографія "Формування світоглядних переконань студентів у 
природоохоронній діяльності"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Задорожна О. М. Формування світоглядних 
переконань студентів у природоохоронній діяльності : моногр. / О. М. 
Задорожна; МОН України Уманський держ. пед. ун-т ім. Павла 
Тичини. - Умань : ВПЦ "Візаві", 2018. - 212 с. 

 

Анотація   

У монографії подано наукові та практичні аспекти формування 
світоглядних переконань студентів у природоохоронній діяльності,  
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розкрито зміст і уточнено сутність ключових понять, визначено 
структурні компоненти світоглядних переконань, висвітлено методики 
визначення рівня сформованості світоглядних переконань та методику 
їх формування під час природоохоронної діяльності.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88247  
 

Дата реєстрації авторського права  06.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Безверхня Галина Василівна, Цибульська Вікторія Вікторівна, Гончар 
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 "Мотивація до занять фізичною культурою і спортом 
школярів та студентів"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Безверхня Г. В. та ін. Мотивація до занять фізичною 
культурою і спортом школярів та студентів : монографія / Г. В. 
Безверхня, В. В. Цибульська, Г. І. Гончар. - Умань : Видавництво 
"Сочінський М. М.", 2017. - 188 с. 

 

Анотація   

У монографії розкрито мотивацію до занять фізичною культурою і 
спортом школярів та студентів. Визначено фактори мотиваційної 
діяльності школярів у процесі фізичного виховання. Розкрито сучасні 
проблеми фізичного виховання студентів ЗВО. Виокремлено 
мотиваційні пріоритети студенток педагогічних спеціальностей у сфері 
фізичної культури.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88248  
 

Дата реєстрації авторського права  06.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Баличева 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)  Наукова стаття "Особливості формування здорового способу життя 
учнів основної школи"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Розглянуті питання щодо визначення шляхів вирішення актуальних 
проблем формування здорового способу життя учнів основної школи. 
Звертається увага на те, що нереалізованими залишаються можливості 
щодо формування ЗСЖ в процесі вивчення різних шкільних предметів. 
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Визначені та охарактеризовані основні форми та методи роботи 
педагога щодо формування здорового способу життя в умовах сучасної 
школи.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88249  
 

Дата реєстрації авторського права  06.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Кравченко Оксана Олексіївна, Матрос Ольга Олександрівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчальний посібник "Історія соціальної роботи"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Історія соціальної роботи : навчальний посібник / 
уклад. О. О. Кравченко, О. О. Матрос; МОН України, Уманський 
державний пед, ун-т ім. Павла Тичини. - Вид. 3-е доповн. та переробл. - 
Умань : Візаві, 2018. - 178 с. 

 

Анотація   

У навчальному посібнику вміщено програму курсу та його структуру в 
межах планових годин з поділом на змістові модулі. У посібнику 
відображено процес становлення соціальної роботи як науки і 
професійної практики від стародавніх часів і до сьогодення; розкрито 
закономірності, рушійні сили і тенденції процесу розвитку соціальної 
допомоги як професійного виду діяльності, його взаємозв'язку з 
економічною, політичною і культовою еволюцією суспільства тощо.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88250  
 

Дата реєстрації авторського права  06.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Баличева 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)  Наукова стаття "Змістова характеристика ключових понять здорового 
способу життя"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Розглянуті ключові поняття як "здоров'я людини", "здоровий спосіб 
життя" в контексті організації освітнього процесу в загальноосвітніх 
школах. Висвітлені трактування різних науковців щодо змісту та 
показників ЗСЖ. Обґрунтовано ідею соціальної цінності здоров'я.   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88251  
 

Дата реєстрації авторського права  06.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Грітченко Тетяна Яківна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Електронний посібник "Методика навчання письма"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Метою електронного посібника є допомога майбутнім учителям 
початкової школи в оволодінні технологією навчання молодих 
школярів каліграфічного письма на уроках письма, української мови, 
математики і опанування новими підходами до вирішення цієї 
проблеми.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88252  
 

Дата реєстрації авторського права  06.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Гончарук Віталій 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 екологічної культури майбутніх 
учителів природничих дисциплін: поняття, специфіка, нові підходи"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Гончарук В. В. Формування екологічної культури 
майбутніх учителів природничих дисциплін: поняття, специфіка, нові 
підходи // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції 
"Актуальні проблеми сучасної науки". - 2018. - Частина ІІ. - С. 9-11. 

 

Анотація   

Встановлено, що екологічна освіта й виховання не можуть 
зосереджуватися тільки на оволодінні студентами екологічними 
знаннями чи відповідними нормами, правилами поведінки.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88253  
 

Дата реєстрації авторського права  06.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Роєнко Людмила Миколаївна, Торчинська Тамара 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)  Навчально-методичний посібник "Технології навчання в мовно-
літературній галузі початкової школи"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Технології навчання в мовно-літературній галузі 
початкової школи : навчально-методичний посібник для самостійної 
роботи / Автори-укладачі : Л. М. Роєнко, Т. А. Торчинська. - Умань : 
ВПЦ "Візаві", 2018. - 150 с. 

 

Анотація   

Навчально-методичний посібник містить методичні вказівки для 
самостійної роботи студентів при вивченні курсу "Теорія і технології 
вивчення освітньої галузі "Мова і література". Мета посібника - 
допомогти студентам спеціальності "Початкова освіта" оволодіти 
перспективними технологіями навчання української мови та 
літературного читання у початковій школі.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88254  
 

Дата реєстрації авторського права  06.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Гончарук Віталій 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 "Екологічна культура як головна складова еколого-
педагогічної компетентності майбутніх учителів природничих 
спеціальностей"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У статті з'ясовано теоретичні передумови формування екологічної 
культури майбутніх учителів природничих спеціальностей у процесі 
екологічної освіти та виховання. Розглянуто підходи до 
структурування їх еколого-педагогічної компетентності у закладах 
вищої освіти.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88255  
 

Дата реєстрації авторського права  06.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Неллі Ясна (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)  Збірник віршів "Моїх чуттів грайливі барви"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Неллі Ясна. Моїх чуттів грайливі барви. Поезія. / 
Неллі Ясна. - Умань : ВПЦ "Візаві", 2018. - 132 с. 

 

Анотація   

Перша збірка автора, викладача Уманського державного педагогічного 
університету імені Павла Тичини, яка презентує до болю щиру 
любовну лірику зі всією різнобарвною палітрою відчуттів та 
переживань. Автор велику увагу приділяє вірі у себе, власні сили, 
довірі коханій людині, у те, що світ прекрасний, і наголошує на 
збагаченні такими чеснотами як доброта, ніжність, чуйність та 
терплячість.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88256  
 

Дата реєстрації авторського права  06.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Лазуренко Андрій Олексійович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка графічних зображень "Новий Рік"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88257  
 

Дата реєстрації авторського права  06.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Лазуренко Андрій Олексійович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка графічних зображень "Рибалка"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88258  
 

Дата реєстрації авторського права  06.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Лазуренко Андрій Олексійович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   
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Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка графічних зображень "Антібренд"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88259  
 

Дата реєстрації авторського права  06.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Лазуренко Андрій Олексійович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка графічних зображень "Family Look"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88260  
 

Дата реєстрації авторського права  06.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Гнатюк Наталія 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 "Алелопатичні властивості ароматичних рослин видів 
Monarda didyma L., Dracocephalum moldavicum L., Hyssopus officinalis 
L"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Гнатюк Н. О. Алелопатичні властивості ароматичних 
рослин видів Monarda didyma L., Dracocephalum moldavicum L., 
Hyssopus officinalis L.: моногр. / Н. О. Гнатюк. - Умань : ВПЦ "Візаві", 
2018. - 186 с. 

 

Анотація   

У монографії подано наукові аспекти щодо алелопатичних 
особливостей малопоширених ароматичних рослин видів Monarda 
didyma L., Dracocephalum moldavicum L., Hyssopus officinalis L.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88261  
 

Дата реєстрації авторського права  06.05.2019  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Демченко 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)  Монографія "Підготовка вчителя до роботи в інклюзивній початковій 
школі"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Демченко І. І. Підготовка вчителя до роботи в 
інклюзивній початковій школі : монографія / Демченко Ірина Іванівна. 
- Умань : ФОП Жовтий О. О., 2015. - 500 с. 

 

Анотація   

У монографії розроблено та науково обґрунтовано концепцію 
підготовки майбутнього вчителя початкових класів до професійної 
діяльності в умовах інклюзивної освіти, яка охоплює три 
взаємопов'язані концепти: методологічний, теоретичний і методичний.  
  

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88262  
 

Дата реєстрації авторського права  06.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Іщенко Людмила Валентинівна, Мельникова 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)  Навчально-методичний посібник "Актуальні проблеми сучасного 
дитинства"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Актуальні проблеми сучасного дитинства : навч.-
метод. посіб. / МОН України, Уманський держ. пед. ун-т імені Павла 
Тичини; уклад. Л. В. Іщенко, О. М. Мельникова. - Умань: ВПЦ 
"Візаві", 2018. - 235 с.  

 

Анотація   

У навчально-методичному посібнику висвітлено загальні питання 
становлення актуальних проблем сучасного дитинства та сучасні 
теоретичні підходи до розробки системи дошкільної освіти.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88263  
 

Дата реєстрації авторського права  06.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Мельникова Ольга 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)  Монографія "Просвітницька та управлінська діяльність В. Н. 
Каразіна (1773-1842 рр.)"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Мельникова О. М. Просвітницька та управлінська 
діяльність В. Н. Каразіна (1773-1842 рр.) : моногр. / О. М. Мельникова. - 
Умань : ВПЦ "Візаві", 2017. - 224 с.  

 

Анотація   

У монографії пропонується новий підхід до осмислення творчого 
спадку громадського та культурного діяча, ученого-винахідника 
Василя Каразіна (1773-1842 рр.) та сучасне його прочитання.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88264  
 

Дата реєстрації авторського права  06.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Мельникова 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)  Навчально-методичний посібник "Актуальні проблеми дошкільної 
педагогіки"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Актуальні проблеми дошкільної педагогіки : навч.-
метод. посіб. для студ. спец. "Дошкільна освіта" / МОН України, 
Уманський держ. пед. ун-т імені Павла Тичини; уклад. О. М. 
Мельникова - Умань: ВПЦ "Візаві", 2018. - 143 с.  

 

Анотація   

У навчально-методичному посібнику висвітлено загальні питання 
становлення актуальних проблем дошкільної педагогіки та сучасні 
теоретичні підходи до розробки системи дошкільної освіти.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88265  
 

Дата реєстрації авторського права  06.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Мельникова 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)  Навчально-методичний посібник "Спеціальна дошкільна педагогіка"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Мельникова О. М. Спеціальна дошкільна педагогіка : 
навчально-методичний посібник [для студентів спеціальності  
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                                                           "Спеціальна освіта"] / уклад. О. М. Мельникова. - Умань : ВПЦ 
"Візаві", 2018. - 216 с. 

 

Анотація   

У навчально-методичному посібнику висвітлено загальні питання 
становлення спеціальної дошкільної педагогіки як науки та сучасні 
теоретичні підходи до розробки системи спеціального навчання.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88266  
 

Дата реєстрації авторського права  06.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Процько Євгенія 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)  Монографія "Навчання майбутніх учителів англійської мови у 
закладах вищої освіти західної Європи: бельгійський досвід"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Навчання майбутніх учителів англійської мови у 
закладах вищої освіти західної Європи: бельгійський досвід: 
Монографія / Процько Євгенія Сергіївна / МОН України, Уманський 
пед. ун-т імені Павла Тичини. - Умань : Візаві, 2018. - 210 с. 

 

Анотація   

У роботі досліджено проблему професійної підготовки вчителів 
англійської мови в Бельгії.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88267  
 

Дата реєстрації авторського права  06.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Гончарук Віталій 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 "Зарубіжний досвід екологічної підготовки студентів 
природничих спеціальностей (на прикладі Великої Британії)"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Гончарук В. В. Зарубіжний досвід екологічної 
підготовки студентів природничих спеціальностей (на прикладі 
Великої Британії). Актуальні проблеми сучасної психодидактики: 
філософські, психологічні та педагогічні аспекти: Матеріали Другої 
Міжнародної науково-практичної конференції, м. Умань, 20-21 квітня 
2018 року // FOLIA COMENIANA: Вісник Польсько-української  
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                                                           науково-дослідницької лабораторії психодидактики імені Я.А. 
Коменського / гол. ред. Осадченко І.І. - Умань: ВПЦ "Візаві", 2018. С. 
40-43.   

 

Анотація   

Аналіз методичної системи підготовки майбутніх учителів до 
екологічного виховання учнів у Великій Британії дає змогу виявити 
можливості творчого використання в Україні прогресивних ідей цієї 
країни в системі підготовки студентів природничих спеціальностей.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88268  
 

Дата реєстрації авторського права  06.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Гончарук Валентина Анатоліївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Наукова стаття "Етнокультурна компетентність майбутнього 
вчителя-філолога: сутність і головні складові"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Гончарук В. А. Етнокультурна компетентність 
майбутнього вчителя-філолога : сутність і головні складові // 
International Multidisciplinary Conference "Key Issues of Education and 
Sciences : Development Prospects for Ukraine and Poland" Stalowa Wola, 
Republic of Poland, 20-21 July 2018. Volume 4. Stalowa Wola : Izdevnieciba 
"Baltija Publishing", 2018. P. 121-124. 

 

Анотація   

У культоурологічній компетентності вчителя-філогога нами було 
виокремлено таку складову як етнокультурна компетентність, що буде 
вказувати на його здатність усвідомлювати себе як носія певної 
етнокультури.   
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88269  
 

Дата реєстрації авторського права  06.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Гончарук Валентина Анатоліївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Наукова стаття "Підготовка майбутнього вчителя-філолога до 
експедиційної українознавчої роботи в загальноосвітній школі"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Гончарук В. А. Підготовка майбутнього вчителя-
філолога до експедиційної українознавчої роботи в загальноосвітній  
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                                                           школі // Науковий вісник Східноєвропейського національного 
університету імені Лесі Українки. 2018. - № 2 (375). - С. 96-101. 

 
Анотація   

Заклади вищої освіти здійснюють підготовку вчителя-філолога до 
такого виду діяльності, що забезпечить у майбутньому  проведення ним 
українознавчих експедиційних досліджень із учнями, у процесі яких 
відбуватиметься їх особистісне становлення й етнокультурний 
розвиток.   
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88270  
 

Дата реєстрації авторського права  06.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Гончарук Валентина Анатоліївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Наукова стаття "Генезис ідеї формування етнокультурної 
компетентності майбутніх учителів-філологів"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Гончарук В. А. Генезис ідеї формування 
етнокультурної компетентності майбутніх учителів-філологів // 
Науковий журнал "Альманах науки". - 2018. - № 8 (17). - С. 25-28.  

 

Анотація   

У культурологічний компетентності вчителя-філолога нами було 
виокремлено таку складову як етнокультурна компетентність, що буде 
вказувати на його здатність усвідомлювати себе як носія певної 
етнокультури.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88271  
 

Дата реєстрації авторського права  06.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Гончарук Валентина Анатоліївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Наукова стаття "Образ Божої Матері в поемі "Марія" Тараса 
Шевченка"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Гончарук В. А. Образ Божої Матері в поемі "Марія" 
Тараса Шевченка // Філологічний часопис: збірник наукових праць / 
гол. ред. О. Ю. Зелінська. - Умань: ВПЦ "Візаві", 2017. - Вип.1 (9). - С. 
132-139. 

 

Анотація   

Розкрито створений Т. Шевченком апокрифічно-фольклорний образ 
Божої Матері, який постав на ґрунті архаїчного культу Матері-Землі.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88272  
 

Дата реєстрації авторського права  06.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Гончарук Валентина Анатоліївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Наукова стаття "Самореалізація творчого потенціалу особистості 
майбутнього вчителя-філолога"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Гончарук В. А. Самореалізація творчого потенціалу 
особистості майбутнього вчителя-філолога // Науковий вісник 
Національного університету біоресурсів і природокористування 
України. Серія "Педагогіка, психологія, філософія" / Редкол.: С. М. 
Ніколаєнко (відп. ред.) та ін. - К.: Міленіум, 2017. - Вип. 267. - С. 39-43.  

 

Анотація   

У статті охарактеризовано інноваційну технологією професійної 
підготовки майбутнього вчителя-філолога.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88273  
 

Дата реєстрації авторського права  06.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Гончарук Валентина Анатоліївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Наукова стаття "Використання досліджень зимової обрядовості Хр. 
Ящуржинського під час уроків і позакласних заходів з українського 
народознавства"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Гончарук В. А. Використання досліджень зимової 
обрядовості Хр. Ящуржинського під час уроків і позакласних заходів з 
українського народознавства // Філологічний часопис : науковий 
журнал. О. Зелінська (гол. ред.). Умань : "Візаві", 2018. Вип.1 (11). С. 
147-152.  

 

Анотація   

Проаналізовано дослідження зимової обрядовості та відповідних 
жанрів календарно-обрядової творчості Хрисана Ящуржинського.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88274  
 

Дата реєстрації авторського права  06.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Гончарук Віталій 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)  Наукова стаття "Підготовка майбутніх учителів природничих 
спеціальностей до формування екологічної культури учнів"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Гончарук В. В. Підготовка майбутніх учителів 
природничих спеціальностей до формування екологічної культури 
учнів // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". - 2018. - № 12 
(52). - С. 26-29. 

 

Анотація   

Розглянуто сучасні принципи формування екологічної культури 
студентів природничих спеціальностей у закладах вищої освіти, 
визначено її основні складові: екологічні знання, екологічну етику, 
екологічний світогляд.    
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88275  
 

Дата реєстрації авторського права  06.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Гончарук Віталій 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 "Деякі аспекти дослідження проблеми формування 
екологічної культури майбутніх учителів природничих спеціальностей 
у закладах вищої освіти"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Гончарук В. В. Деякі аспекти дослідження проблеми 
формування екологічної культури майбутніх учителів природничих 
спеціальностей у закладах вищої освіти // Педагогічний часопис 
Волині: науковий журнал. - Луцьк : СНУ імені Лесі Українки, 2018. - № 
3 (10). - С. 97-102. 

 

Анотація   

Розкрито окремі аспекти дослідження проблеми формування 
екологічної культури студентів природничих спеціальностей.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88276  
 

Дата реєстрації авторського права  06.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Гончарук Валентина Анатоліївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Наукова стаття "Духовний розвиток особистості у процесі вивчення 
мистецтва оздоблення українського житла"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Гончарук В. А. Духовний розвиток особистості у 
процесі вивчення мистецтва оздоблення українського житла // 
Актуальные научные исследования в современном мире: ХХХІІІ 
Междунар. научн.конф.; 26-27 января 2018 г., Переяслав-Хмельницкий 
// Сб. научных трудов. - Переяслав-Хмельницький, 2018. - Вып. 1(33), ч. 
6 - С. 119-124.  

 

Анотація   

Розкрито становлення та розвиток духовних сил особистості 
майбутнього вчителя у процесі вивчення ним мистецтва оздоблення 
українського житла.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88277  
 

Дата реєстрації авторського права  06.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Гончарук Валентина Анатоліївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Наукова стаття "Теоретичні основи формування етнокультурної 
компетентності майбутнього вчителя-філолога"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Гончарук В. А. Теоретичні основи формування 
етнокультурної компетентності майбутнього вчителя-філолога // 
Педагогічний часопис Волині : науковий журнал. - Луцьк : СНУ імені 
Лесі Українки, 2018. - № 3 (10). - С. 8-14. 

 

Анотація   

У етнокультурній компетентності вчителя-філолога виокремлено таку 
складову як етнокультурна компетентність, що буде вказувати на його 
здатність усвідомлювати себе як носія певної етнокультури.   
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88278  
 

Дата реєстрації авторського права  06.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Совгіра Світлана Василівна, Гончаренко Ганна Євдокимівна, 
Артамонов Владислав Альбертович, Мітрясова 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)  Монографія "Natural Conditions and Structure of the Southern Buh 
Meridional Ecological Corridor"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Natural Conditions and Structure of the Southern Buh 
Meridional Ecological Corridor: collective monograph / S. Sovhira, H. 
Honcharenko, V. Artamonov, O. Mitriasova. - Palmarium Academic 
Publishing, 2018. - 233 p. 

 

Анотація   

У монографії наведено результати комплексних досліджень природних 
умов (ландшафтні комплекси, біорізноманіття, природно-заповідні 
об'єкти) та структури Південно-Бузького меридіонального 
екологічного коридору.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88279  
 

Дата реєстрації авторського права  06.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Демченко 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 "Готовність учителя початкової 
школи до роботи в умовах інклюзивної освіти: структура та 
діагностика"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Демченко І. І. Готовність учителя початкової школи 
до роботи в умовах інклюзивної освіти: структура та діагностика: 
навчально-методичний посібник / Демченко Ірина Іванівна. - 2-ге вид., 
переробл. та доповн. - Умань : Візаві, 2018. - 198 с. 

 

Анотація   

У навчально-методичному посібнику обґрунтовано сутність, структуру, 
критерії та показники готовності вчителя початкової школи до роботи 
в умовах інклюзивної освіти, розкрито категоріальний апарат та 
розроблено методику психолого-педагогічної діагностики для 
визначення її рівнів.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88280  
 

Дата реєстрації авторського права  06.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Щербина Ольга Володимирівна, Свинчук Анастасія Анатоліївна, 
Линовицька 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)  Твір наукового характеру "Дистанційний курс "Менеджмент"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88281  
 

Дата реєстрації авторського права  06.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Гореванов Даниіл 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 "SMART MOMS"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Онлайн-сервіс об'яв для мам, за допомогою якого можна швидко, 
зручно і вигідно продавати, купляти, орендувати та дарувати нові та 
вживані товари для дітей.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88282  
 

Дата реєстрації авторського права  07.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Швачич Геннадій Григорович, Федоров Євген Євгенович, Холод 
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)  Стаття "Numerical and analytical diagram of distributed simulation of 
dynamic systems"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Gennadiy G. Shvachych, Yevhen Ye. Fedorov, Olena G. 
Kholod Numerical and analytical diagram of distributed simulation of 
dynamic systems // Актуальні проблеми економіки. - 2017. - № 6 (192). - 
С. 186-196. 

 

Анотація   

У статті розв'язано одну з пріоритетних задач фінансової математики, а 
саме - визначення безарбітражних цін опціонів. При цьому на основі 
рівняння Блека-Шоулса побудовано диференціальну модель ціни 
опціону європейського типу.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88283  
 

Дата реєстрації авторського права  07.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Ярмоленко Людмила Іванівна, Чумак Тетяна 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)  Стаття "Удосконалення системи управління запасами 
дистриб'юторської фірми"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Ярмоленко Л. І., Чумак Т. В. Удосконалення системи 
управління запасами дистриб'юторської фірми // Академічний огляд. - 
2017. - Вип. 1 (46). - С. 83-92. 

 

Анотація   

У статті розглянуто та проаналізовано систему управління запасами 
дистриб'юторської компанії. Запропоновано за рахунок моделювання 
основних процесів управління і створення цілісної інформаційної 
системи спроектувати систему управління запасами та обґрунтувати 
економічну доцільність впровадження системи управління запасами у 
практику підприємства.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88284  
 

Дата реєстрації авторського права  07.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Швачич Геннадій Григорович, Холод Олена Григорівна, Чумак 
Тетяна Валентинівна  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Стаття "Аналіз шляхів підвищення ефективності виробництва"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Швачич Г. Г., Холод О. Г., Чумак Т. В. Аналіз шляхів 
підвищення ефективності виробництва // Європейський вектор 
економічного розвитку. - 2017. - № 1 (22). - С. 108-118. 

 

Анотація   

У статті основну увагу приділено таким показникам результатів 
діяльності підприємства як прибуток і рентабельність, що 
відображають економічну ефективність суб'єкта господарювання, 
фінансовий стан та проблеми його економічного розвитку.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88285  
 

Дата реєстрації авторського права  07.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Холод Олена Григорівна, Ярмоленко Людмила Іванівна, Чумак 
Тетяна Валентинівна  

 

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 "Інформаційна система моделювання ціни на рекламну 
продукцію"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Холод О. Г., Ярмоленко Л. І., Чумак Т. В. 
Інформаційна система моделювання ціни на рекламну продукцію // 
Європейський вектор економічного розвитку. - 2004. - № 1 (16). - С. 176-
184. 

 

Анотація   

Статтю присвячено питанню створення інформаційної системи 
моделювання ціни на рекламну продукцію ТОВ "Лакшері 
Коммунікейшн". Модель ціноутворення пов'язана з розрахунком цін, 
подальшим їх аналізом і перерахунками на підставі якісних 
характеристик продукції.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88286  
 

Дата реєстрації авторського права  07.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Холод Олена Григорівна, Чумак Тетяна Валентинівна, Ярмоленко 
Людмила Іванівна  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір учбового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір учбового характеру "Информационные 
системы и технологии в туризме: лабораторный практикум. -Ч.1"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Практикум призначено для студентів спеціальності "Туризм". Мета 
видання - набуття тими, хто навчається, знань і навичок розв'язання 
практичних завдань зі спеціальності з використанням інформаційних 
систем і технологій. 
  

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88287  
 

Дата реєстрації авторського права  07.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Холод Олена Григорівна, Швачич Геннадій Григорович, Козирєва 
Ірина Миколаївна, Ярмоленко Людмила Іванівна  

 

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)  Твір учбового характеру "Вища та прикладна математика: збірник 
завдань для самостійної роботи"   

 



Авторське право і суміжні права. Бюлетень № 53, 2019 

 

402 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Збірник містить достатню кількість завдань з усіх традиційних розділів 
дисциплін "Вища математика" та "Вища та прикладна математика", 
які є ключовими дисциплінами при економіко-математичній 
підготовці бакалаврів. Призначений для студентів, викладачів і 
читачів, які самостійно підвищують рівень своєї математичної 
грамотності. 
  

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88288  
 

Дата реєстрації авторського права  07.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Холод Олена Григорівна, М'ячин Валентин Георгійович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Стаття "Нечетко-логический поход к оценке политических рисков при 
разработке стратегии инновационного развития промышленных 
предприятий"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Холод Е. Г., Мячин В. Г. Нечетко-логический поход к 
оценке политических рисков при разработке стратегии 
инновационного развития промышленных предприятий // 
Економічний нобелівський вісник. - 2016. - № 1 (9). - С. 218-230. 

 

Анотація  Запропонований загальний алгоритм нечітко-логічного підходу до 
оцінки політичних ризиків при розробці стратегії інноваційного розви-
тку промислових підприємств. Показано, що традиційні підходи і мето-
ди визначення політичних ризиків не дозволяють врахувати різномані-
тність політичних факторів, які впливають на інноваційну діяльність 
промислових підприємств. 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88289  
 

Дата реєстрації авторського права  07.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Дибань Максим Петрович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Стаття "Тенденції розвитку соціально-правового становища людини у 
сфері праці"  
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Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Дибань М. П. Тенденції розвитку соціально-правового 
становища людини у сфері праці // Юридичний науковий електронний 
журнал. - 2017. - № 1. - С. 64-68. 

 

Анотація   

У статті досліджуються історично-правові аспекти еволюції 
соціального становища людини в сфері праці. Аналізуються 
особливості формування нормативного регулювання трудових прав 
особи, визначається специфіка фабричного законодавства в період 
активізації робітничого руху за трудові права. Розкриваються тенденції 
та перспективи розвитку трудових прав особи в ХХ-ХХІ ст. 
  

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88290  
 

Дата реєстрації авторського права  07.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Дибань Максим Петрович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Стаття "Окремі аспекти реалізації трудових прав працівників у 
сучасних умовах"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Дибань М. П. Окремі аспекти реалізації трудових 
прав працівників у сучасних умовах // Соціальне право. - 2017. - № 2. - 
С. 128-134. 

 

Анотація   

У статті досліджуються тенденції реалізації трудових прав працівників. 
Розглядаються правові проблеми недопущення дискримінації за 
ознакою статі та стану здоров'я. 
  

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88291  
 

Дата реєстрації авторського права  07.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Дибань Максим Петрович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Стаття "Критерий возраста при принятии на работу: проблемы 
правового регулирования"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Максим Дыбань, Критерий возраста при принятии на 
работу: проблемы правового регулирования // Legea si Viata. - 2017. - № 
1. - С. 65-69. 

 

Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88292  
 

Дата реєстрації авторського права  07.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Дибань Максим Петрович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Стаття "Особливості реалізації принципу "in favorem" у трудових 
правовідносинах"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Дибань М. П. Особливості реалізації принципу "in 
favorem" у трудових правовідносинах // Соціальне право. - 2017. - № 1. - 
С. 241-250. 

 

Анотація   

У статті досліджуються теоретично-правовий зміст та значення 
принципу "in favorem" (сприятливості) у сучасних трудових 
відносинах в Україні, аналізуються проблеми порушення трудових 
прав працівників у контексті порушення принципу "in favorem" 
(сприятливості) в трудових правовідносинах.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88293  
 

Дата реєстрації авторського права  07.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Дибань Максим Петрович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Стаття "Необґрунтована відмова в прийнятті на роботу як вияв 
дискримінації у сфері праці"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Дибань М. П. Необґрунтована відмова в прийнятті на 
роботу як вияв дискримінації у сфері праці // Право і суспільство. - 
2016. - № 6. - С. 73-79. 

 

Анотація   

В статті аналізуються теоретико-правові проблеми законодавчого 
забезпечення та механізму реалізації заборони необґрунтованої відмови 
у прийнятті на роботу. Розглядається сутність "обґрунтованої відмови 
у прийнятті на роботу", визначаються критерії її правомірності. 
Обстоюється доцільність розглядати необґрунтовану відмову у 
прийнятті на роботу як прояв дискримінації у сфері праці, що порушує 
трудові права працівників на етапі виникнення трудових 
правовідносин.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88294  
 

Дата реєстрації авторського права  07.05.2019  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Русанов Станіслав Генадійович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Музичний твір "О тебе"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88295  
 

Дата реєстрації авторського права  07.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Бугаєнко Ірина Сергіївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний твір "Метод формування Національних природних 
парків України та подальшого контролю дотримання диференційного 
режиму при здійсненні землекористування на їх територіях"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88296  
 

Дата реєстрації авторського права  07.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Мацегора Анастасія Олексіївна  
 

Повне ім'я 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 "Мрії про майбутнє"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88297  
 

Дата реєстрації авторського права  07.05.2019  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Русанов Станіслав Генадійович, Артем'єва Тетяна Анатоліївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Музичний твір "Одна"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88298  
 

Дата реєстрації авторського права  07.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Русанов Станіслав Генадійович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Музичний твір "Тихий крик"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88299  
 

Дата реєстрації авторського права  07.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Русанов Станіслав Генадійович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Музичний твір "Я не знаю"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88300  
 

Дата реєстрації авторського права  07.05.2019  
 

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 "MediaPlayer"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма створена для програмування музичних файлів у вказаній 
користувачем папці.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88301  
 

Дата реєстрації авторського права  07.05.2019  
 

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 "BinaryConverter"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма для перетворення двійкових чисел в десяткові та навпаки.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88302  
 

Дата реєстрації авторського права  07.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Катерина Белльс (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 оповідань "Однажды на девичнике"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У збірці оповідань представлені розповіді про долі жінок різного віку. 
Події розвиваються з 70-х років минулого століття по теперішній час в 
містах колишнього СРСР. Героїні оповідань закохуються, 
одружуються, розлучаються, переїздять в інші країни, змінюючи своє 
життя. Відверті роздуми, несподівані ситуації, сильні жіночі емоції не 
залишають читача байдужим.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88303  
 

Дата реєстрації авторського права  07.05.2019  
 

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 "TextEditor"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Дана програма є редактором тексту. Написана з використанням мови 
програмування Assembler.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88304  
 

Дата реєстрації авторського права  07.05.2019  
 

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'терна програма "Battery state"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма створена для моніторингу стану батареї в ноутбуці, 
попереджає користувача про низький рівень заряду та пропонує 
безпечно вимкнути пристрій.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88305  
 

Дата реєстрації авторського права  07.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Слюсар Дмитро Анатолійович, Ісип Максим 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 "AdvaHunter"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма - це Додаток категорії 18+. Перше - це безпека, можливість 
контролювати простір і бути максимально уважним до того, що 
відбувається навколо себе. Друге - той, хто презентує роботу завдяки 
Додатку, зобов'язаний зі свого боку контролювати дії людини або групи 
людей, для яких проводиться презентація. Третє - додаток не можна 
використовувати, поширювати будь-яким способом, надавати статусу 
дійсності зазначених цифр створеному контенту через додаток, з метою 
посилення інформаційного фону, це буде вважатись "фейком".  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88306  
 

Дата реєстрації авторського права  07.05.2019  
 

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 "FloodFill-Python"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

В програмі реалізовано ефективний алгоритм заливки зображень, 
написаний мовою програмування Python.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88307  
 

Дата реєстрації авторського права  07.05.2019  
 

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 "FloodFill-C++"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

В програмі реалізовано ефективний алгоритм заливки зображень, 
написаний мовою програмування С++.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88308  
 

Дата реєстрації авторського права  07.05.2019  
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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 "Contacts Manager"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма створена для роботи з контактами на телефоні під 
керуванням операційної системи Android.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88309  
 

Дата реєстрації авторського права  07.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Філінович Валерія 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 "Веб-сайт як об'єкт відносин інтелектуальної власності в 
законодавстві України"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Філінович В. В. Веб-сайт як об'єкт відносин 
інтелектуальної власності в законодавстві України // Науковий вісник 
Херсонського державного університету. Серія : Юридичні науки. - 
2014. - Випуск 6. - С. 222-226. 

 

Анотація   

Статтю присвячено дослідженню правового положення веб-сайта як 
об'єкта інтелектуальної власності в Україні. Детальна увага 
приділяється аналізу основних нормативно-правових актів держави в 
даній сфері, і зроблено висновок про відсутність в них зазначення в 
переліку об'єктів авторського права електронних ресурсів.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88310  
 

Дата реєстрації авторського права  07.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Філінович Валерія 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 "Договір про передачу прав на веб-сайт як об'єкт авторського 
права"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Філінович В. В. Договір про передачу прав на веб-сайт 
як об'єкт авторського права // Порівняльно-аналітичне право. - 2014. - 
№ 5. - С. 112-115. 

 
Анотація   

У статті розглянуто питання переходу права власності на веб-сайт за 
договором-замовленням на створення веб-сайтів як об'єкта права 
інтелектуальної власності. Укладення такого типу договрів допоможе 
захистити права авторів в Україні та світі.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88311  
 

Дата реєстрації авторського права  07.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Філінович Валерія 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 "Внутрішнє законодавство країн Європи у сфері правового 
регулювання веб-сайтів"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Філінович В. В. Внутрішнє законодавство країн 
Європи у сфері правового регулювання веб-сайтів // Науковй вісник 
Міжнародного гуманітарного університету. Серія : Юриспруденція. - 
2014.-  № 10-2. - С. 193-195. 

 

Анотація   

У статті автором зроблено спробу визначити основні документи, що 
входять до внутрішнього законодавства країн Європи і стосуються 
правового регулювання відносин, які виникають при розробці та 
використанні веб-сайтів.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88312  
 

Дата реєстрації авторського права  07.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Філінович Валерія 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 "Передання прав на доменне iм'я та його трансфер до iншого 
реєстратора"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Філінович В. В. Передання прав на доменне ім'я та 
його трансфер до іншого реєстратора // Науковий вісник державного 
гуманітарного університету. Серія : Юриспруденція. - 2018. - Випуск 
34. - С. 62-64. 

 

Анотація   

Наукова стаття присвячена висвітленню особливостей процедури 
передачі прав на доменне ім'я та його перенесення до іншого  
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реєстратора доменних імен. Визначаються особливості такого 
трансферу за загальноприйнятими в світі правилами та порядком.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88313  
 

Дата реєстрації авторського права  07.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Філінович Валерія 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 "Правова охорона веб-сайтів у документах ВОІВ"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Філінович В. В. Правова охорона веб-сайтів у 
документах ВОІВ // Науковий вісник Херсонського державного 
університету. Серія : Юридичні науки. - 2014. - Випуск 5.- С. 287-290. 

 

Анотація   

У статті зроблено спробу визначити основні документи ВОІВ, що 
стосуються регулювання всіх відносин, що виникають щодо веб-сайтів. 
Детально розписана правова охорона веб-сайтів у таких документах 
ВОІВ, надана їх детальна характеристика та рекомендації щодо 
покращення існуючого законодавства.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88314  
 

Дата реєстрації авторського права  07.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Аліка Петропавловська (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)  Опис психологічної трансформаційної авторської гри "Послание 
Рода"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

В основі гри лежить родова генограма - це сім поколінь наших предків, 
які впливають на нас, передаючи у спадок сценарії життя. Як правило, 
з більшою силою на людину впливають саме негативні (неприйняті) 
сценарії. Метою гри є виявлення негативних наслідків подібних 
сценаріїв.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88315  
 

Дата реєстрації авторського права  07.05.2019  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Анонімно  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Український науково-дослідний інститут спеціальної техніки та 
судових експертиз Служби безпеки України 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Спеціалізований програмний комплекс 
"Діагональ - МКМ"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88316  
 

Дата реєстрації авторського права  07.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Анонімно  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Український науково-дослідний інститут спеціальної техніки та 
судових експертиз Служби безпеки України 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Креслення  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Креслення виробу "Шершень"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88317  
 

Дата реєстрації авторського права  07.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Анонімно  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Український науково-дослідний інститут спеціальної техніки та 
судових експертиз Служби безпеки України 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, ілюстрація  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір наукового характеру з ілюстраціями 
"Схеми організації та взаємодії суб'єктів системи управління якістю 
"Сенс" при створенні науково-технічної продукції"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88318  
 

Дата реєстрації авторського права  07.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Амеліна Світлана Миколаївна, Тарасенко Ростислав Олександрович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Національний університет біоресурсів і природокористування України 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, ілюстрація  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчальний посібник "Комп'ютерна лексикографія і переклад"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Навчальний посібник спрямований на вивчення електронних 
інформаційних ресурсів, які можуть бути використані сучасними 
перекладачами науково-технічної літератури під час перекладу текстів 
галузевої спрямованості й офіційної документації. Основна увага 
приділяється роботі з основними ресурсами, які знаходяться у вільному 
доступі: онлайн-словники, програми-перекладачі, електронні глосарії й 
тезауруси, енциклопедії, лінгвістичні корпуси. Окремий розділ 
присвячено ознайомленню з базами галузевих матеріалів і паралельних 
текстів.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88319  
 

Дата реєстрації авторського права  07.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Тарасенко Ростислав Олександрович, Амеліна Світлана Миколаївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Національний університет біоресурсів і природокористування України 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчальний посібник "Основи інформатики та прикладної 
лінгвістики"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Навчальний посібник "Основи інформатики та прикладної 
лінгвістики" призначений для опанування програмного і апаратного 
забезпечення, що застосовується у перекладацькій діяльності, а також 
основних положень прикладної лінгвістики. Основна увага спрямована 
на ознайомлення майбутніх філологів, перекладачів та редакторів із 
технологічними процесами у перекладацькій діяльності, які можуть 
бути реалізовані з використанням інформаційних технологій.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88320  
 

Дата реєстрації авторського права  08.05.2019  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Аврутін Олег В'ячеславович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Variant "MediaStream" редакція 
"WaterMarker" ("MediaStream WaterMarker")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Комп'ютерна програма "Variant "MediaStream" в редакції 
"WaterMarker" - програмний продукт для накладання та зчитування 
малопомітних позначок у відеоряді (цифрових водяних знаків), що 
дозволяє в подальшому достовірно ідентифікувати відеоконтент за 
певних умов.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88321  
 

Дата реєстрації авторського права  08.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Побережець Ганна Степанівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Тези "Становлення багатопартійної системи в Україні"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Дана робота присвячена історії становлення багатопартійної системи в 
Україні, яка має певний перелік тих чинників, які зумовили появу 
такого явища, до них необхідно віднести: соціальні, національні, 
релігійні та історичні фактори. Початок становлення та прагнення 
національної незалежності українського народу, політичних партій і 
організацій, до яких можна віднести товариства "Просвіта", Кирило-
Мефодіївське братство та ін.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88322  
 

Дата реєстрації авторського права  08.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Капітан Тетяна Анатоліївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Навчальний посібник "Німецька мова за професійним спрямуванням" 
для студентів І та ІІ курсів фізико-математичного факультету"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88323  
 

Дата реєстрації авторського права  08.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Побережець Ганна Степанівна  
 

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 "Зародження Народного Руху у Миколаєві"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Дана робота присвячена історії зародження Народного Руху України в 
місті Миколаєві, яке починається з Асоціації "Зелений світ", що 
швидко перетворилася в громадсько-екологічний рух, який бере свій 
початок у Миколаївській області з кінця 1980-х рр. Це стало приводом 
для поступового переформування у політичну партію, що згодом 
отримала назву НРУ.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88324  
 

Дата реєстрації авторського права  08.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Капітан Тетяна Анатоліївна, Токарєва Тетяна Станіславівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчально-методичний посібник "Німецька мова за професійним 
спрямуванням для студентів І та ІІ курсів психолого-педагогічного 
факультету"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88325  
 

Дата реєстрації авторського права  08.05.2019  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Бернацька Ганна Станіславівна  
 

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 "Технологія Bring Your Own Device (BYOD) у ЗВО"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Тези статті, присвяченої розгляду питання використання сучасних 
ґаджетів на заняття у закладах вищої освіти. Висвітлені основні 
переваги та недоліки даної технології. Метою даної статті є довести 
доцільність використання технології Bring Your Own Device під час 
навчальних занять. Стаття призначена для викладчів вищої освіти.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88326  
 

Дата реєстрації авторського права  08.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Капітан 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 "Німецька мова за професійним 
спрямуванням для студентів І та ІІ курсів природничо-географічного 
факультету"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88327  
 

Дата реєстрації авторського права  08.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Бернацька Ганна Станіславівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Методичні рекомендації. Англійська мова (за 
професійним спрямуванням)"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Англійська мова (за професійним спрямуванням). Методичні 
рекомендації для практичних занять студентів денної форми навчання  
спеціальності 201 "Агрономія" призначені для студентів ІІІ курсу даної 
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спеціальності та допомагають студентам оволодіти лексико-
граматичним матеріалом в обсязі програми для вищих навчальних 
закладів І-ІІ рівня акредитації. Мета даних методичних рекомендацій - 
сприяти формуванню у студентів навичок читання, перекладу, 
редагування та анотування фахових текстів, розвитку розуміння 
прочитаного, поповненню фахового словникового запасу майбутніх 
фахівців. Добір текстів, лексико-граматичного матеріалу та тем для 
обговорення відповідає визначеній меті.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88328  
 

Дата реєстрації авторського права  08.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Чорномиз 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 "Методичні рекомендації з дисципліни "Бюджетна 
система" до самостійної роботи для студентів"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Навчальна дисципліна "Бюджетна система" є нормативною для 
підготовки молодших спеціалістів з фінансів та кредиту. Її вивчення у 
теоретичному плані поглиблює фундаментальні знання студентів щодо 
макроекономічної сфери фінансової системи державних фінансів; у 
прикладному аспекті - закладає базові знання з методики бюджетної 
роботи та формує навички проведення розрахунків показників 
бюджету та діяльності бюджетних установ. Методичні рекомендації 
призначені для студентів ІІІ курсу денної форми навчання зі 
спеціальності 072 "Фінанси, банківська справа та страхування".  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88329  
 

Дата реєстрації авторського права  08.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Костякова Анна 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 "Методичні рекомендації до проведення практичних 
занять з дисципліни "Стратегічний управлінський облік і аналіз"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Науковий твір до проведення практичних занять з дисципліни 
"Стратегічний управлінський облік і аналіз" призначений для 
закріплення на практиці основних положень навчального курсу.  
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Він містить мету практичних занять, "знати" та "вміти", перелік 
практичних завдань, методику та/або приклад розрахунку, при 
вирішенні яких студенту необхідно, використовуючи отримані знання 
та аналітичні навички, здійснити розрахунки та запропонувати 
варіанти альтернативних рішень або зробити висновки, перелік 
контрольних питань для самоперевірки. Методичні вказівки 
рекомендовані для здобувачів ступеня вищої освіти "Магістр" зі 
спеціальності "Облік і оподаткування".  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88330  
 

Дата реєстрації авторського права  08.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Кисляк Ганна 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 "О. В. Колчак і "Білий рух"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

В даній роботі розглядається становлення О. В. Колчака як верховного 
правителя Росії та одного з ідеологів "Білого руху". У статті розкрито 
політичну діяльність О. В. Колчака у період громадянської війни в 
Росії. В своїй роботі я хочу показати як формувався світогляд 
видатного діяча історії Росії та України - одного з ідеологів "Білого 
руху". Я хочу показати, що О. В. Колчак був перш за все науковцем, а 
потім вже став політиком.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88331  
 

Дата реєстрації авторського права  08.05.2019  
 

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)  Науковий твір "Методичні рекомендації до виконання курсової роботи 
з дисципліни "Управління регіональним розвитком" для магістрів 
спеціальності "Міжнародні економічні відносини"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У творі наведені матеріали, які змістовно розкривають основні вимоги 
та принципи виконання курсової роботи з дисципліни "Управління 
регіональним розвитком". Розроблено для магістрів, які навчаються за 
спеціальністю "Міжнародні економічні відносини".  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88332  
 

Дата реєстрації авторського права  08.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Міщенко Ганна Володимирівна, Венгер Олена Олексіївна, Расторгуєва 
Марія Йосипівна  

 

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 "Улучшение псевдопластических свойств загусток на основе 
растворов блоксополиуретана"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Мищенко А. В., Венгер Е. А., Расторгуева М. И. 
Улучшение псевдопластических свойств загусток на основе растворов 
блоксополиуретана / Вісник Київського національного університету 
технологій та дизайну. Серія: Технічні науки. - 2017. - № 1 (106). - С. 
103-113. 

 

Анотація   

Метою роботи являлася модифікація уретованих загусток, отриманих з 
розчинів блоксополіуретанів, яка виключає явище загущення загустки 
при зсувній течії і забезпечує покращення її псевдопластичних 
властивостей.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88333  
 

Дата реєстрації авторського права  08.05.2019  
 

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 ланцюгових передач за 
допомогою комп'ютерної програми ChainKURT" ("ChainKURT")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Комп'ютерна програма призначена для розрахунку ланцюгових 
передач в навчальному процесі вивчення курсу дисципліни "Деталі 
машин".  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88334  
 

Дата реєстрації авторського права  08.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Марценюк Алла 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, ілюстрація  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Упровадження дистанційних технологій у контексті 
змішаного навчання"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Сучасні інформаційно-комунікативні технології активно входять в усі 
сфери життєдіяльності людини, і в освіту зокрема, бо сучасність 
вимагає нових підходів до навчального процесу, застосування нових 
нестандартних методів та форм подання навчальної інформації.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88335  
 

Дата реєстрації авторського права  08.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Марценюк Алла Вікторівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, ілюстрація  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Інноваційно-інформаційні технології при викладанні 
української літератури"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Упровадження та використання інформаційних технологій у 
навчально-виховному процесі дозволяють долучити до форм 
самостійної роботи студентів Інтернет-ресурси, що обумовлено 
потребами розвитку сучасної освіти. Традиційне навчання сьогодні 
поступається новим сучасним інформаційно-комунікативним 
технологіям, які активно входять в усі сфери життєдіяльності людини, і 
в освіту зокрема. Бо сучасність вимагає нових підходів до навчального 
процесу, застосування нових нестандартних методів та форм подання 
навчальної інформації.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88336  
 

Дата реєстрації авторського права  08.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Киричук Олена Миколаївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Науковий твір "Робочий зошит для практичних занять з дисципліни 
"Контроль і ревізія"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Робочий зошит призначений для здобувачів вищої освіти третього 
курсу, що навчаються на спеціальності 072 "Фінанси, банківська 
справа та страхування", для виконання завдань практичних занять із 
навчальної дисципліни "Контроль і ревізія".  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88337  
 

Дата реєстрації авторського права  08.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Петров Олександр Васильович, Трофимчук Максим Вікторович, 
Кукіль Роман 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 "Розрахунок параметрів циліндричної 
оправки"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма дозволяє виконувати розрахунок параметрів циліндричної 
оправки для закруплення заготовок циліндричної форми за допомогою 
внутрішньої циліндричної поверхні під час механічної обробки 
зовнішньої циліндричної поверхні заготовки.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88338  
 

Дата реєстрації авторського права  08.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Коржевський Михайло Юрійович  
 

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 "Психофізична готовність майбутніх фахівців до успішної 
професійної діяльності"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Фізична культура і спорт займають провідне місце у формуванні 
особистості фахівця та його професійних здібностей. Професійно-
прикладна фізична підготовка сприяє оволодінню і вдосконаленню  
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необхідного рівня дієздатності та готовності до високопродуктивної 
трудової діяльності.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88339  
 

Дата реєстрації авторського права  08.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Петров Олександр Васильович, Трофимчук Максим Вікторович, 
Кукіль Роман 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 "Розрахунок умов вибору параметрів 
кондукторних втулок"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма дозволяє виконувати розрахунок співвідношення величини 
діаметра інструмента D до довжини (товщини) Н направляючої 
частини втулки з врахуванням відстані від торця кондукторної втулки 
до оброблюваної поверхні.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88340  
 

Дата реєстрації авторського права  08.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Смідович Леонід Сергійович, Рева Олександр Анатолійович, Кулик 
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 "Програма FossBill для керування рахунками 
користувачів захищеними каналами"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма призначена для ведення рахунків користувачів комплексу 
FossProtect; дозволяє відображати статистику, щомісячні послуги, 
баланс рахунку, платежі, облікові документи та керувати акаунтом і 
послугами користувача. Доступ виконується за допомогою WEB-
браузера, захищено логіном та паролем.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88341  
 

Дата реєстрації авторського права  08.05.2019  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Білоцерківський Олександр 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 "Сучасний стан і перспективи розвитку міжнародного 
туризму в Україні"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Розглянуто динаміку структури міжнародного та внутрішнього 
туризму. Визначено структуру в'їзних і виїзних туристичних потоків за 
країнами. Побудовано парні та множинні регресійні моделі, перевірено 
їх адекватність. Зроблено точковий та інтервальний прогноз в'їзних і 
виїзних туристичних потоків в Україні на 2017-2018 роки.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88342  
 

Дата реєстрації авторського права  08.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Білоцерківський Олександр 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 "Розвиток міжнародного туризму в Україні в контексті 
світових тенденцій"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Проведено статистичне дослідження розвитку міжнародного туризму в 
Україні. Проаналізовано сучасний стан міжнародного туризму в світі 
та Україні. Побудовано парні та множинні регресійні моделі, 
перевірено їх адекватність. Зроблено точковий та інтервальний 
прогноз в'їзних і виїзних туристичних потоків в Україні на 2017-2018 
роки.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88343  
 

Дата реєстрації авторського права  08.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Білоцерківський Олександр 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)  Науковий твір "Туристичні послуги як важливий аспект міжнародної 
торгівлі"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Проведено статистичний аналіз та визначено тенденції розвитку 
туристичних послуг. Здійснено порівняння структури міжнародної 
торгівлі комерційними послугами в Україні та світі, досліджено 
динаміку подорожей. Побудовано адекватні авторегресійні моделі 
експорту та імпорту торгівлі подорожами, визначено точкові прогнози 
на 2017-2018 рр.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88344  
 

Дата реєстрації авторського права  08.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Білоцерківський Олександр 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 "Статистичний аналіз і тенденції розвитку готельного 
господарства в Україні"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Проведено статистичний аналіз готельного господарства в Україні, 
досліджено динаміку структури міжнародного і внутрішнього туризму, 
колективних засобів розміщування, місць та розміщених. Побудовано 
адекватні авторегресійні моделі, зроблено точкові прогнози розвитку 
колективних засобів розміщування в Україні на 2017-2018 рр.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88345  
 

Дата реєстрації авторського права  08.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Хомутенко Максим Володимирович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата 
педагогічних наук "Методика навчання атомної і ядерної фізики 
старшокласників у хмаро орієнтованому навчальному середовищі"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Розкрито зміст дисертаційного дослідження "Методика навчання 
атомної і ядерної фізики старшокласників у хмаро орієнтованому  
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навчальному середовищі" та розробленої методики навчання атомної і 
ядерної фізики старшокласників у хмаро орієнтованому навчальному 
середовищі в закладах загальної середньої освіти.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88346  
 

Дата реєстрації авторського права  08.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Білоцерківський Олександр 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 "Математичне моделювання в економіці та 
менеджменті"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Білоцерківський О. Б. Математичне моделювання в 
економіці та менеджменті : текст лекцій для студентів спеціальності 
073 "Менеджмент" / О. Б. Білоцерківський - Харків Друкарня Мадрид, 
2018. - 90 с. 

 

Анотація   

Викладено основи математичного моделювання в економіці та 
менеджменті, включаючи задачі лінійного, цілочислового, дробово-
лінійного, нелінійного, квадратичного та динамічного програмування, 
двоїсті та транспортні задачі, елементи теорії ігор, ігри з природою. 
Розглянуто методи розв'язування цих задач.   
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88347  
 

Дата реєстрації авторського права  08.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Хомутенко Максим Володимирович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних 
наук "Методика навчання атомної і ядерної фізики старшокласників у 
хмаро орієнтованому навчальному середовищі"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Розроблено та описано методику навчання атомної і ядерної фізики 
старшокласників у хмаро орієнтованому навчальному середовищі. 
Практична реалізація методики представлена на платформі Moodle. 
Розкрито технологію використання елементів STEM-освіти в хмаро 
орієнтованому навчальному середовищі. Розроблена технологія 
застосування методів навчання атомної і ядерної фізики в хмаро  
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орієнтованому навчальному середовищі для проектної діяльності учнів 
та "перевернутого" навчання. Представлені результати проведеного 
педагогічного дослідження.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88348  
 

Дата реєстрації авторського права  08.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Трифонова Олена Сергіївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Монографія "Формування мовленнєвої особистості дітей старшого 
дошкільного віку"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У монографії розкрито методологічні засади формування мовленнєвої 
особистості дітей старшого дошкільного віку; систематизовано погляди 
вчених на мову й мовлення, мовну й мовленнєву особистість; 
презентовано лінгводидактичну модель та експериментальну методику 
(діагностувальні завдання, серію конспектів занять, ігор, етюдів) 
формування мовленнєвої особистості старших дошкільників. Видання 
адресоване фахівцям у галузі дошкільної освіти, студентам закладів 
вищої освіти, аспірантам, науковцям, вихователям закладів 
дошкільної освіти, батькам.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88349  
 

Дата реєстрації авторського права  08.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Трифонова Олена Сергіївна, Кисельова 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)  Монографія "Морально-етичне виховання дітей дошкільного віку"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У монографії розглядаються психолого-педагогічні засади 
сформованості морально-етичної вихованості дітей старшого 
дошкільного віку; запропоновано методику морально-етичного 
виховання старших дошкільників засобами фольклору, методику 
діагностики, серію завдань, казок і оповідань морально-етичної 
спрямованості, кросворди, ігри, сценарії свят, розваг. Видання  
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адресоване фахівцям у галузі дошкільної освіти, студентам закладів 
вищої освіти, які навчаються за спеціальністю "дошкільна освіта", 
батькам.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88350  
 

Дата реєстрації авторського права  08.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Карпінський Борис Андрійович, Капленко 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)  Науковий твір "Про статистичний аспект оцінки державотворчих 
зусиль нації крізь призму податкового чинника розбудови держави"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

За допомогою методу ступінчастої регресії визначено коефіцієнт 
статистичності надходження до зведеного бюджету України податку на 
доходи фізичних осіб від чисельності офіційно зайнятого населення.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88351  
 

Дата реєстрації авторського права  08.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Карпінський Борис Андрійович, Горбачевська Оксана Володимирівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Стратегіологія формування і розвитку інтегрованих 
підприємницьких структур через проявність у податковій домінанті 
державотворчого патріотизму нації"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Виділено, що з позиції фінансів державотворчий патріотизм нації 
розкривається в свідомості суспільства через цивілізоване 
функціонування інституту податків, рівності перед законом, розуміння 
взаємозв'язку закону та права, визначення свого місця в системі 
державотворення.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88352  
 

Дата реєстрації авторського права  08.05.2019  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Карпінський Борис Андрійович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Агресивність як управлінська проблема у 
стратегіології розвитку підприємництва"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Виділено, що принциповою суперечністю (управлінською проблемою) 
глобалізаційних процесів у стратегіології розвитку підприємництва 
стає вихід на перші позиції у ньому ідеології агресивності та її 
загрозлива концентрація під впливом ринкових трансформацій.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88353  
 

Дата реєстрації авторського права  08.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Карпінський Борис Андрійович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Фінансово-податковий механізм інвестиційного 
зростання в Україні з стратегіології податкової домінанти 
державотворчого патріотизму нації"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Наголошено, що державотворчий патріотизм нації з позиції податкової 
домінанти інвестиційного зростання - це все, що робиться як 
громадянами через стратегічно-мотиваційний чинник їхньої 
безпосередньої участі у творенні власної держави, так і органами влади 
державного та місцевого рівнів управління щодо нарощування 
податкових надходжень, які стають ефективним фундаментом для 
інвестиційного зростання.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88354  
 

Дата реєстрації авторського права  08.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Солодчук Альона Валеріївна, Пономарьова Оксана Андріївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Посібник "English: Vocabulary and Grammar"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: English: Vocabulary and Grammar: посібник для студ. 3 
курсу спеціаліз. "Англійська мова" філолог. ф-тів вищих закл. освіти / 
укл.: А. В. Солодчук, О. А. Пономарьова. - Умань: ВІЗАВІ, 2018. - 122 с. 

 

Анотація   

Словник укладено до навчально-методичного комплексу "Практичний 
курс англійської мови", який рекомендовано як базовий підручник для 
студентів третього курсу факультету української філології та 
передбачений програмою предмету "Практичний курс англійської 
мови".    
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88355  
 

Дата реєстрації авторського права  08.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Бондарук Яна Володимирівна, Деркач Світлана Петрівна , 
Слободяник 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)  Навчальний посібник "English Grammar in Practice: Part 2 - Non-Finite 
Forms of the Verb"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: English Grammar in Practice: Part 2 - Non-Finite Forms 
of the Verb: навчальний посібник для студ. 2 курсу факультетів 
іноземних мов / укл. Бондарук Я. В., Деркач С. П., Слободяник О. О. - 
Умань, 2019. - 160 с. 

 

Анотація   

У навчальному посібнику здійснено виклад основних теоретичних 
положень та практичних завдань курсу "Практична граматика", 
призначений для студентів 2 курсу спеціальності "Мова і література 
(англійська)".  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88356  
 

Дата реєстрації авторського права  08.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Ілляшов Олександр Ілліч  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір наукового характеру "Розміщення 
перспективних склепінь вуглеводнів приурочених до Красноріцького  
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                                                           та Муратівського порушень на території Новоайдарського, 
Попаснянського та Кремінського районів Луганської області"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Науковий твір "Розміщення перспективних склепінь вуглеводів 
приурочених до Красноріцького та Муратівського порушень на 
території Новоайдарського, Попаснянського та Кремінського районів 
Луганської області" являє собою геологічне обґрунтування плану щодо 
розробки і реалізації природного газу на даній площі.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88357  
 

Дата реєстрації авторського права  08.05.2019  
 

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 "Тільки ти"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88358  
 

Дата реєстрації авторського права  08.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Меланія Павленко-Кравченко (псевдонім), Магаліс Олександр 
Володимирович  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір (поезія), музичний твір з текстом, 
складений твір  

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка пісень "УКРАЇНА-НЕНЬКА"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Магаліс О. Україна-ненька: Збірка пісень / Олександр 
Магаліс; авт. слів Меланія Павленко-Кравченко. Київ: "Видавництво 
Людмила", 2018. 80 с.: ноти, текст.  

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88359  
 

Дата реєстрації авторського права  08.05.2019  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Павловська Тетяна Леонідівна, Могилецька Тетяна Миколаївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір "Методическая информация по 
трансформационной психологической игре "Параллель. Как в жизни, 
так и на дороге" ("Психологічна гра "Параллель")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Психологічна гра "Параллель" створена з метою розгляду життя 
учасника через його життєвий досвід. 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88360  
 

Дата реєстрації авторського права  08.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Наконечна Мар'яна Ігорівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір образотворчого мистецтва "Малюнок "ХЕМП ХАУС"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Малюнок являє собою ескіз приміщення (зимового саду, теплиці тощо), 
яке оригінально облаштоване автором з використанням рослини хемпу 
(коноплі).   
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88361  
 

Дата реєстрації авторського права  08.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Наконечна Мар'яна Ігорівна  
 

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 "Опис проекту ХЕМП ХАУС"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Стаття "Опис проекту ХЕМП ХАУС" - це твір, який описує суть 
дизайнерського рішення щодо оформлення інтер'єру та екстер'єру  
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приміщення з використанням рослин хемпу (Hemp House). У цьому 
творі описується спосіб використання в декорі, інтер'єрі закладу 
матеріалів з рослинами хемпу.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88362  
 

Дата реєстрації авторського права  08.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Меланія Павленко-Кравченко (псевдонім), Гребенюк Володимир 
Якович  

 

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)  Літературний письмовий твір "Збірка пісень "Весела дітвора"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Меланія Павленко-Кравченко, Володимир Гребенюк 
Весела дітвора. - К.: Задруга, 2013. - 40 с. 

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88363  
 

Дата реєстрації авторського права  08.05.2019  
 

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 "Методика контролю ефективності електроспоживання 
насосної станції водопостачання з урахуванням впливу сезонних та 
соціальних чинників"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Запропоновано механізм контролю ефективності електроспоживання з 
урахуванням фактичних умов роботи насосної станції водопостачання, 
зумовлених впливом сезонних та соціальних чинників, який 
передбачає контроль електроспоживання та параметрів технологічного 
процесу, що дає змогу визначити моменти зниження ефективності 
електроспоживання та режиму водоподачі, а також аналізувати 
причини їх виникнення.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88364  
 

Дата реєстрації авторського права  08.05.2019  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Меланія Павленко-Кравченко  (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)  Вірші для дітей "Волохатий туман"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Павленко-Кравченко Меланія Волохатий туман. 
Вірші для дітей. - К.:"Віпол", 2016. - 56 с. 

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88365  
 

Дата реєстрації авторського права  08.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Меланія Павленко-Кравченко (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 "Джерельце Мрій"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Павленко-Кравченко Меланія Джерельце Мрій. 
Збірка. - "Прінт24", 2018. - 56 с.    

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88366  
 

Дата реєстрації авторського права  08.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Меланія Павленко-Кравченко (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)  Вірші для дітей "Лагідні долонечки"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Павленко-Кравченко Меланія Лагідні долонечки. 
Вірші для дітей. - К.: Задруга, 2014. - 56 с. 

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88367  
 

Дата реєстрації авторського права  08.05.2019  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Меланія Павленко-Кравченко (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 "Небесна гойдалка"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Павленко-Кравченко М. І. Небесна гойдалка. Збірка. - 
Київ: ПАТ "Віпол", 2017. - 56 с.  

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88368  
 

Дата реєстрації авторського права  08.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Шевченко Володимир Володимирович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчально-методичний посібник "Вікова психологія"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Шевченко В. В. Вікова психологія: Навчально-
методичний посібник. - Миколаїв: Вид-во "Іліон", 2008. - 76 с. 

 

Анотація   

У посібнику розглядаються базові психологічні поняття, що 
стосуються структури психології вікового розвитку особистості.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88369  
 

Дата реєстрації авторського права  08.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Шевченко Володимир Володимирович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Стаття "Психологічні аспекти готовності майбутніх офіцерів до 
діяльності у стресових ситуаціях"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Шевченко В. В. Психологічні аспекти готовності 
майбутніх офіцерів до діяльності у стресових ситуаціях // Науковий 
вісник Миколаївського державного університету  
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                                                           імені В.О. Сухомлинського: збірник наукових праць/ Серія 
"Психологічні науки". - Т. 2. - Вип. 8. - 2012. - С. 339-344.  

 

Анотація   

У статті розглядаються психологічні аспекти виникнення стресових 
ситуацій під час виконання професійної діяльності.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88370  
 

Дата реєстрації авторського права  08.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Томчук Михайло Іванович, Шевченко Володимир Володимирович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Стаття "Внутрішньоособистісні конфлікти старшокласників та їх 
психокорекція"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Томчук М. І., Шевченко В. В. Внутрішньоособистісні 
конфлікти старшокласників та їх психокорекція // Збірник наукових 
праць. Серія: Педагогічні та психологічні науки. - 2012. - № 63. - С. 206-
212.  

 

Анотація   

У статті розкриваються психологічні особливості виникнення та 
протікання внутрішньоособистісних конфліктів старшокласників.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88371  
 

Дата реєстрації авторського права  10.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Козієв 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 "Ferma" ("Ferma")  
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Твір "Ferma" є програмою, яка створена для розвитку сільського 
господарства, при малих фінансових витратах на початку старту 
бізнесу. Твір "Ferma" впорядковує роботу у галузях: тварини (кози, 
кролі, ВРХ, коні, нутрії, вівці, свині, фретки); земельний бізнес; город; 
птиці; бджоли; риба. Твір спрямовано на прорахування затрат та 
прибутку, зберігання інформації, ведення та фіксування даних в архіві. 
Твір може бути корисним для керівників сільськогосподарських 
підприємств, для осіб, які починають свою сільськогосподарську 
діяльність та ін.  
 

 



Авторське право і суміжні права. Бюлетень № 53, 2019 

 

437 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88372  
 

Дата реєстрації авторського права  10.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Шулдик Анатолій 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 "Типи корпоративної культури в медичних 
організаціях"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У статті проаналізовано різні типи корпоративних культур, здійснено 
діагностику корпоративних культур у закладах охрони здоров'я. У цих 
закладах фактично домінує ієрархічна культура, потім кланова, 
ринкова і адхократична культури. Виокремлені стимулюючі та 
гальмуючі чинники розвитку корпоративної культури у медичних 
організаціях.   
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88373  
 

Дата реєстрації авторського права  10.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Станіславчук 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)  Наукова стаття "Державна підтримка соціально-економічного 
становища молоді як однієї з категорій економічно активного 
населення"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У статті розглянуто соціально-економічне становище молоді, 
визначено основні проблеми молоді як однієї з категорій економічно 
активного населення в Україні. Проаналізовано вітчизняну політику з 
реалізації молодіжної підтримки. Узагальнено світовий досвід 
соціально-економічного захисту молоді. Запропоновано шляхи 
удосконалення державної системи соціально-економічної підтримки 
молоді.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88374  
 

Дата реєстрації авторського права  10.05.2019  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Гриньова Наталія В'ячеславівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Монографія "Проективно-тестові та психоаналітичні підходи до 
використання малюнку в діагностико-корекційному процесі"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Гриньова Н. В. Проективно-тестові та 
психоаналітичні підходи до використання малюнку в діагностико-
корекційному процесі : монографія / Н. В. Гриньова - Умань : ФОП 
Жовтий О. О., 2013. - 165 с.  

 

Анотація   

Монографія присвячена порівнянню діагностико-корекційних 
можливостей проективно-тестового та психоаналітичного підходів до 
аналізу візуального матеріалу. В роботі представлені результати 
структурно-семантичного аналізу емпіричного матеріалу глибинної 
психокорекції за методом АСПН (активне соціально-психологічне 
навчання) та використання проективних методик з метою діагностики 
та корекції психіки суб'єкта.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88375  
 

Дата реєстрації авторського права  10.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Чудаєва Наталія Володимирівна, Шулдик Галина 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 "Емоційний світ людини"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Чудаєва Н. В. Емоційний світ людини : навч. посібник 
/ Н. В. Чудаєва, Г. О. Шулдик. - 2-ге вид., доповн. - Умань : ВПЦ 
"Візаві", 2017. - 126 с. 

 

Анотація   

У навчальному посібнику висвітлені різні підходи до інтерпретації 
емоційного реагування, розкриті його основні характеристики та види. 
Розкрита роль емоцій в житті людини, подана характеристика окремих 
емоцій та емоційних властивостей. Описані емоційні прийоми для 
оптимізації навчання учнів, профілактика емоційного вигорання у 
вчителів, подані окремі методики для діагностики емоцій.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88376  
 

Дата реєстрації авторського права  10.05.2019  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Данилевич Лариса Арсеніївна, Діхтяренко Світлана Юріївна  
 

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 "Курсові роботи з психології"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Данилевич Л. А., Діхтяренко С. Ю. Курсові роботи з 
психології : навчально-методичний посібник / Автори-укладачі : Л. А. 
Данилевич, С. Ю. Діхтяренко. - Умань : ВПЦ "Візаві", 2017. - 107 с. 

 

Анотація   

У навчально-методичному посібнику розглядаються основні вимоги і 
методичні поради щодо підготовки курсових робіт з психології. 
Методика підготовки курсових робіт розкрита як у системі організації 
науково-дослідної роботи педагогічного університету, так і на рівні  
індивідуальної роботи студента. 
  

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88377  
 

Дата реєстрації авторського права  10.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Шулдик Анатолій Володимирович, Шулдик Галина 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 для студентів закладів вищої освіти 
"Педагогічна практика студентів"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Шулдик А. В., Шулдик Г. О. Педагогічна практика 
для студентів : Навчальний посібник для студентів закладів вищої 
освіти. - Умань : "Візаві", 2018. - 162 с. 

 

Анотація   

У навчальному посібнику пропонуються завдання та конкретний зміст 
педагогічної практики для студентів різних курсів. Визначено зміст 
практики студентів з навчальної, виховної та дослідницької роботи. 
Завдання педагогічної практики наступних курсів логічно 
продовжують організацію педагогічної діяльності студентів-
практикантів на попередніх курсах.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88378  
 

Дата реєстрації авторського права  10.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Чудаєва Наталія Володимирівна, Шулдик Анатолій Володимирович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   
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Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчальний посібник "Психологія мислення"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Чудаєва Н. В. Психологія мислення / Н. В. Чудаєва, А. 
В. Шулдик - Умань, Візаві. - 2019. - 206 с. 

 

Анотація   

У навчальному посібнику розкриті сутність мислення, його основні 
види, індивідуальні особливості та стилі, а також мисленнєві операції. 
Тут зібрані матеріали про фізіологічну основу мислення, виявлені та 
описані умови ефективного формування понять, охарактеризовані 
психологічні теорії мислення.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88379  
 

Дата реєстрації авторського права  10.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Шулдик Галина 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)  Наукова стаття "Механізми психологічних захистів у студентів"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У статті проаналізовано різні види механізмів психологічних захистів, 
які найчастіше зустрічаються у студентської молоді. Зокрема, в ній 
йдеться про витіснення, заперечення, ізоляцію, проекцію, сублімацію, 
раціоналізацію. У статті також подані результати діагностики 
механізмів психологічних захистів у студентів педагогічних закладів 
вищої освіти.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88380  
 

Дата реєстрації авторського права  10.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Семенчук Василь Васильович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір без тексту  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Музичний твір "Отче наш"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Оригінальний музичний твір-молитва "Отче наш" для чоловічого 
вокального тріо, a cappella.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88381  
 

Дата реєстрації авторського права  10.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Дроздова Белла Султанівна  
 

Повне ім'я або повне 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 "Метод самопрограммирования во сне "Я - 
совершенство" ("Программный сон "Я - совершенство")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Ця авторська методика самопрограмування дозволяє змінити, 
поліпшити і вдосконалити підсвідомість, яка керує нашою свідомістю. 
Це позитивні слова, за допомогою яких людина самовдосконалюється. 
   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88382  
 

Дата реєстрації авторського права  10.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Арестов Сергій Вікторович (Serjj)  
 

Повне ім'я 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 науково-практичного характеру "Методичні 
вказівки до самостійної роботи студентів з дисципліни "Економетрія"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У даній статті розглянуті етапи відтворювального циклу туристичного 
потенціалу поліфункціональних територій (ПФТ). Реалізація 
туристичного потенціалу ПФТ передбачає використання існуючих 
можливостей на рівні допустимих навантажень на певні екосистеми.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88383  
 

Дата реєстрації авторського права  10.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Дроздова Белла Султанівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Книга "Женщина. Кто она? Инструкция для мужчин и руководство 
для женщин"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88384  
 

Дата реєстрації авторського права  10.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Арестов Сергій Вікторович (Serjj)  
 

Повне ім'я 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 науково-практичного характеру "Концепція 
сприяння розвитку екологічно-безпечного туризму в Одеській області"  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У даній статті розглянуті етапи відтворювального циклу туристичного 
потенціалу поліфункціональних територій (ПФТ). Реалізація 
туристичного потенціалу ПФТ передбачає використання існуючих 
можливостей на рівні  допустимих навантажень на певні екосистеми.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88385  
 

Дата реєстрації авторського права  10.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Солоха Дмитро Володимирович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Курс лекцій "Економіка та організація діяльності"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Солоха Д. В. Економіка та організація діяльності 
фірми: Курс лекцій. - Донецьк : ДонУЕП, 2006. - 94 с. 

 

Анотація   

У курсі лекцій викладено умови та потреби функціонування і сталого 
розвитку промислових підприємств у сучасних умовах.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88386  
 

Дата реєстрації авторського права  10.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Арестов Сергій Вікторович (Serjj)  
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Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний твір науково-практичного характеру "Інвестиційні 
проекти та їх економіко-екологічний супровід"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Стаття присвячена актуальним питанням економіко-екологічного 
супроводження інвестиційних проектів. Проаналізовано та розглянуто 
категорії супроводу інвестицій в контексті процесів інвестиційного 
менеджменту та окремі його механізми для малого бізнесу у контексті 
розвитку екологічних супутніх цьому виду інвестицій.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88387  
 

Дата реєстрації авторського права  10.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Должанський Ігор Зіновійович, Бєлякова Оксана Володимирівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Монографія "Організація процесу формування та розвитку ринку 
екологічно чистих товарів"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Должанський І. З., Бєлякова О. В. Організація 
процесу формування та розвитку ринку екологічно чистих товарів : 
монографія. - Донецьк : СПД Купріянов В. С., 2009. - 230 с.  

 

Анотація   

Наукове дослідження присвячене питанням переходу вітчизняних 
підприємств на поширений випуск екологічно чистих товарів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88388  
 

Дата реєстрації авторського права  10.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Арестов Сергій Вікторович (Serjj)  
 

Повне ім'я 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 науково-практичного характеру "Екологічно-
безпечний туризм в Україні та його розвиток"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88389  
 

Дата реєстрації авторського права  10.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Арестов Сергій Вікторович (Serjj)  
 

Повне ім'я 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 науково-практичного характеру "Екологічно-
безпечний туризм в Одеській області"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Стаття присвячена актуальним питанням використання територій 
поліфункціонального призначення, а саме - природно-заповідного 
фонду, природних рекреаційних та агросистем. При загостренні 
економічних, соціальних та екологічних проблем, з одного боку, 
обмеженості природних ресурсів, з другого, все актуальнішим стає 
збереження різноманітності екосистем та забезпечення ефективного 
використання їх потенціалу.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88390  
 

Дата реєстрації авторського права  10.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Савчин Юхим Васильович, Крячок Олександр Степанович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Information security system"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програмний комплекс призначений для шифрування-дешифрування 
даних методом Ель-Гамаля та їх зберігання на різних машинах для 
повноцінного захисту від втручання зловмисників.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88391  
 

Дата реєстрації авторського права  10.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Чібісова Марина 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)  Роман "Pseudonym. Ressurection" ("Pseudonym")  
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Психологічний роман з елементами кримінального бойовика, любовної 
драми, еротики і гумору.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88392  
 

Дата реєстрації авторського права  10.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Семенчук Василь Васильович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір без тексту  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Музичний твір "Святий Боже"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Оригінальний музичний твір "Святий Боже" для чоловічого 
вокального тріо, a cappella.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88393  
 

Дата реєстрації авторського права  10.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Семенчук Василь Васильович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Похідний твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Музична обробка української народної пісні "Соловейко маленький"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Вільна музична обробка української народної солдатсько-рекрутської 
пісні "Соловейко маленький" для чоловічого вокального тріо, a 
cappella.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88394  
 

Дата реєстрації авторського права  10.05.2019  
 

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  
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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 "Застосування дезінсекційних засобів у промисловому 
твринництві"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Ентомози сільськогосподарських тварин мають значне поширення на 
території України і завдають тваринництву значних економічних 
збитків. На ринку інсектицидів представлено досить великий 
асортимент ефективних засобів як вітчизняного, так і закордонного 
виробництва, проте більшість з них не відповідає сучасним викликам 
та прогресивним технологіям ведення тваринництва.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88395  
 

Дата реєстрації авторського права  10.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Семенчук Василь Васильович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір без тексту  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Музичний твір "Богородице Діво, радуйся!   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Оригінальний музичний твір "Богородице Діво, радуйся" для 
чоловічого вокального тріо, a cappella.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88396  
 

Дата реєстрації авторського права  10.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Семенчук Василь Васильович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Похідний твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Музична обробка української народної пісні "Було літо, було літо"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Вільна музична обробка української народної чумацької пісні "Було 
літо, було літо" для чоловічого вокального тріо, a cappella.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88397  
 

Дата реєстрації авторського права  10.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Куріненко Володимир Леонідович, Фокас Ольга Андріївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "АЙКЮЖН ІТ" 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма, похідний твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Аналіз заходів державного фінансового 
контролю"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Комп'ютерна програма "Аналіз заходів державного фінансового 
контролю" призначена для вирішення наступних завдань з аналізу 
заходів державного фінансового контролю: 1. Формування 
статистичного звіту 2-КР (перевірка державних закупівель). 2. Ведення 
висновків про результати моніторингу закупівлі. 3. Формування акту 
перевірки закупівель. 4. Формування різноманітних відомостей про 
виявлені порушення при використанні державних, комунальних та 
інших ресурсів, що фінансуються з джержавного та місцевого 
бюджетів. 5. Формування різноманітних звітів із даних, введених до 
інформаційних карт усіх видів. 6. Забезпечення можливості складання 
аналітичних звітів з довільного набору показників.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88398  
 

Дата реєстрації авторського права  10.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Опалев Михайло Леонідович, Радомська Алла Михайлівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Харківська державна академія дизайну і мистецтв 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка графічних зображень "Дизайн мультимедійного проекту 
"Наука - простір та свобода"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Представлені графічні зображення оригінального дизайну у кольорі 
мультимедійного проекту.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88399  
 

Дата реєстрації авторського права  10.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Зубенко Андрій Володимирович, Миронов-Кописов Сергій 
Владиславович  
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Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "ЕНТЕХЕКО" 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Автоматизована система управління 
нормативно-довідковою інформацією "Єдиний уніфікований 
класифікатор товарно-матеріальних цінностей" на базі IBM Maximo"  
("ЄУК" на базі IBM Maximo")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Універсальна система кодування і угруповання даних, яка створює 
єдиний регульований інформаційний простір для роботи підприємства, 
єдину "мову спілкування" для різних служб, завдяки якій вони діють 
злагоджено і ефективно.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88400  
 

Дата реєстрації авторського права  10.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Сивачук Наталія Петрівна, Терешко Інна Григорівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчально-методичний посібник "Теорія і методика українознавчих 
досліджень"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Теорія і методика українознавчих досліджень : 
Навчально-методичний посібник / [укладачі Н. П. Сивачук, І. Г. 
Терешко]. - Умань. ФОП Жовтий О. О., 2015. -140 с. 

 

Анотація   

Специфіка підготовки майбутнього вчителя-філолога, викладача 
українознавства спеціальності 034 Кульурологія.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88401  
 

Дата реєстрації авторського права  10.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Поворознюк Інна Миколаївна, Слатвінська Леся Анатоліївна, Бербец 
Тетяна Миколаївна  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Стаття "Формування конкурентоспроможності готельних послуг 
регіону"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Досліджено теоретико-методичні засади формування 
конкурентоспроможного ринку готельних послуг регіону і 
обґрунтовано напрями підвищення його ефективності та 
функціонування в ринкових умовах господарювання.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88402  
 

Дата реєстрації авторського права  10.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Молодичук Ольга 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)  Монографія "Концептосфера українських народних балад"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Молодичук, О. А. Концептосфера українських 
народних балад: монографія. Умань: ВПЦ "Візаві", 2017. - 150 с. 

 

Анотація   

У монографії основну увагу сконцетровано на виявленні сутнісних для 
жанру концептуальних характеристик, пов'язаних, передусім, з 
морально-етичними поняттями.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88403  
 

Дата реєстрації авторського права  10.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Денисик Григорій Іванович, Безлатня Любов Олександрівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Монографія "Культурні ландшафти міжзонального геоекотону 
"Лісостеп-степ" Правобережної України"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Денисик Г. І., Безлатня Л. О. Культурні ландшафти 
міжзонального геоекотону "Лісостеп-степ" Правобережної України : 
монографія. - Вінниця : ТОВ "ТВОРИ", 2018. - 232 с. 

 

Анотація   

У монографії досліджено культурні ландшафти у структурі 
антропогенних ландшафтів.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88404  
 

Дата реєстрації авторського права  10.05.2019  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Новаківська 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)  Монографія "Викладання словесності у вітчизняних навчальних 
закладах (ХІХ - початок ХХ століття)"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Новаківська Л. В. Викладання словесності у 
вітчизняних навчальних закладах (ХІХ - початок ХХ століття) : моног. 
/ Л. В. Новаківська. - Умань : Алмі, 2017. - 366 с. 

 

Анотація   

У монографії здійснено теоретичне узагальнення важливої й 
актуальної проблеми, що полягає у розкритті й цілісній характеристиці 
теорії і практики викладання словесності у вітчизняних навчальних 
закладах ХІХ - початку ХХ століття.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88405  
 

Дата реєстрації авторського права  10.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Карнаух Леся 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 "Психолого-педагогічні засади 
гендерної соціалізації особистості"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Психолого-педагогічні засади гендерної соціалізації 
особистості / [укладач Карнаух Л. П.]; Уманський держ. пед. ун-т ім. 
Павла Тичини. - Умань : ВПЦ "Візаві", 2019. - 200 с. 

 

Анотація   

Проаналізовано сутність та зміст гендерної соціалізації особистості.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88406  
 

Дата реєстрації авторського права  10.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Тацієнко Віталій 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)  Монографія "Повсякдення православного сільського духовенства 
Київської єпархії в кінці ХVІІІ - на початку ХХ ст."   
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Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Тацієнко В. С. Повсякдення православного сільського 
духовенства Київської єпархії в кінці ХVІІІ - на початку ХХ ст. : 
монографія / Віталій Тацієнко; Уманський державний пед. ун-т імені 
Павла Тичини. - Умань : Видавець "Сочінський М. М.", 2018. - 224 с. 

 

Анотація   

У монографії на основі численних джерел висвітлюється повсякденне 
життя православного парафіяльного сільського духовенства Київської 
єпархії в кінці ХVІІІ - на початку ХХ ст.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88407  
 

Дата реєстрації авторського права  10.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Роєнко Світлана Олександрівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчальний посібник "Етика соціальної роботи"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Етика соціальної роботи : навч. посібник / МОН 
України, Уманський державний педагогічний університет імені Павла 
Тичини; уклад. С. О. Роєнко. - 2-е вид., переробл. та доповн. - Умань : 
ВПЦ "Візаві", 2018. - 202 с. 

 

Анотація   

У навчальному посібнику подано конспект лекцій, завдання до 
семінарських занять, що спрямовані на формування теоретичних знань 
та практичних вмінь студентів, вимоги до написання та оформлення 
індивідуального навчально-дослідного завдання тощо.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88408  
 

Дата реєстрації авторського права  10.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Коваленко Олександр Васильович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчальний посібник з англійської діалектології для студентів вищих 
навчальних закладів педагогічної освіти "Dialectology"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Dialectology (навчальний посібник з англійської 
діалектології для студентів вищих навчальних закладів педагогічної 
освіти) / О. В. Коваленко. - Умань: ПП Жовтий, 2014 - 128 с.  

 

Анотація   

У посібнику вміщено навчальний матеріал з основних тем 
діалектології: діалект, соціолінгвістика, британські, американські, 
австралійські, канадські та інші діалекти англійської мови.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88409  
 

Дата реєстрації авторського права  10.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Соколенко Людмила Степанівна, Плахтій Петро Данилович, Польова 
Світлана Петрівна, Гутарєва Наталія 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)  Підручник "Основи медичних знань"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Плахтій П. Д. Основи медичних знань : підручник / П. 
Д. Плахтій, С. П. Польова, Л. С. Соколенко, Н. В. Гутарєва ; за ред. С. 
П. Польової. - Кам'янець-Подільський : ПП "Медобори-2006", 2015. - 
328 с. 

 

Анотація   

Підручник написаний відповідно до вимог кредитно-модульної системи 
навчання.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88410  
 

Дата реєстрації авторського права  10.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Авраменко 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)  Навчальний посібник "Психолого-педагогічні засади раннього 
дитинства"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Психолого-педагогічні засади раннього дитинства: 
навчальний посібник / МОН України, Уманський держ. пед. ун-т ім. 
Павла Тичини; уклад. О. О. Авраменко. - 2-ге вид., переробл. та 
доповнено - Умань : Візаві, 2018. - 206 с. 

 

Анотація   

Навчально-методичний посібник укладено відповідно до вимог 
кредитно-модульної системи навчання.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88411  
 

Дата реєстрації авторського права  10.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Гнатюк Наталія Олександрівна, Гончарук Віталій Володимирович, 
Задорожна Олена Михайлівна  
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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 "Ecological training of future natural sciences teachers in 
higher education institutions abroad"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88412  
 

Дата реєстрації авторського права  10.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Корнієнко 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)  Монографія "Особливості формування та оцінки економічної безпеки 
підприємств агросфери"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Особливості формування та оцінки економічної 
безпеки підприємств агросфери : монографія / Т. О. Корнієнко ; МОН 
України; Уманський держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини – Умань : Візаві, 
2018. - 183 с. 

 

Анотація   

Викладено результати досліджень теоретичних та методологічних засад 
формування та оцінки економічної безпеки підприємств агросфери.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88413  
 

Дата реєстрації авторського права  10.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Білецька 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 "Лексикологія англійської мови"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Лексикологія англійської мови: навчально-
методичний посібник / МОН України, Уманський держ. пед. ун-т імені 
Павла Тичини; укладач: І. О. Білецька. Умань : Візаві, 2018. - 165 с. 

 

Анотація   

Висвітлено теоретичні засади лексикології англійської мови, а також 
пропонуються теми та плани практичних занять, підібрано практичні  
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завдання для самостійної та індивідуальної роботи, тести для 
самоперевірки студентів факультетів іноземних мов закладів вищої 
освіти.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88414  
 

Дата реєстрації авторського права  10.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Білошкурська Наталія Володимирівна, Білошкурський Микола 
Васильович, 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)  Наукова стаття "Estimated losses of innovative capacity of the parties as a 
result of "hybrid" Russian aggression against Ukraine"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У науковій статті, щляхом моделювання виробничої функції 
Тінберґена-Солоу, проведено оцінку втрат (приросту) інноваційного 
потенціалу України як держави-жертви та Росії як держави-агресора у 
"гібрідній" війні, що розпочалася з тимчасової окупації Автономної 
Республіки Крим і триває донині.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88415  
 

Дата реєстрації авторського права  10.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Савчук Наталія Михайлівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Монографія "Мотиваційно зв'язані слова в українському художньому 
тексті кінця ХХ - початку ХХІ ст. у лінгвостилістичному вимірі"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Савчук Н. М. Мотиваційно зв'язані слова в 
українському художньому тексті кінця ХХ - початку ХХІ ст. у 
лінгвостилістичному вимірі : моногр. / Н. М. Савчук; МОН України, 
Уманський держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини. - Умань : Візаві, 2018. - 
202 с. 

 

Анотація   

У монографії представлено науковий зміст поняття "мотиваційно 
зв'язані слова" як об'єкта лінгвістичного дослідження, обґрунтовано 
доцільність вивчення функцій мотиваційно зв'язаних слів у 
художньому тексті.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88416  
 

Дата реєстрації авторського права  10.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Карпінський Борис Андрійович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Негативна синергічність: прояв у фінансовій 
продуктивності території"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Карпінський Б. А. Негативна синергічність: прояв у 
фінансовій продуктивності території. Монографія. - Львів : Колір ПРО, 
2017. - 116 с.  

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88417  
 

Дата реєстрації авторського права  10.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Карпінський Борис Андрійович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Децентралізація в рамках програмного забезпечення 
сталого розвитку економіки"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Зазначено, що децентралізація передбачає передачу (повну або 
часткову) повноважень з національного рівня на регіональний або 
місцевий, а також делегування окремих обов'язків посередницьким 
організаційним структурам, які переважно є суспільними.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88418  
 

Дата реєстрації авторського права  10.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Карпінський Борис Андрійович, Гасюк Руслана Володимирівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Науковий твір "Активізація соціально-економічного потенціалу 
прикордонних територій держави через інструментарій програмно-
цільового управління"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Означено, що формування і активізація соціально-економічного 
потенціалу прикордонних територій держави потребують дієвого 
використання інструментарію програмно-цільового управління.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88419  
 

Дата реєстрації авторського права  10.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Карпінський Борис Андрійович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Архітектоніка поведінкових фінансів за формування 
державотворчого патріотизму нації"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Виділено, що податкова культура є своєрідним показником свідомості 
суспільства, а її рівень визначає кількісну сторону державотворчого 
патріотизму нації.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88420  
 

Дата реєстрації авторського права  10.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Карпінський Борис Андрійович, Думич Роксолана 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 "Управлінська доктрина реформування і ефективність 
атестації персоналу в системі публічного управління та 
адміністрування на засадах державотворчого патріотизму"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88421  
 

Дата реєстрації авторського права  10.05.2019  
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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  Музичний твір без тексту, музичний твір з текстом, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Музична збірка "Поцілунки"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88422  
 

Дата реєстрації авторського права  10.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Арістова Наталія Олександрівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Монографія "Формування професійної суб'єктності майбутніх 
філологів: теорія і практика"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У монографії розглянуто теоретичні і методичні основи формування 
професійної суб'єктності майбутніх філологів. Розкрито сутність 
концепції формування професійної суб'єктності майбутніх філологів. 
Представлено розроблену і обґрунтовану теоретичну модель 
педагогічної системи цілеспрямованого формування професійної 
суб'єктності майбутніх філологів. 
  

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88423  
 

Дата реєстрації авторського права  10.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Малихін 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)  Навчальний посібник "The Practical Course of English: навчальний 
посібник для аудиторної та самостійної роботи студентів спеціальності 
6.020303 "Філологія" (денна і заочна форма навчання)"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Основна мета посібника - навчити студентів основам перекладу та 
реферування   художньої літератури, передавати в усній і письмовій 
формі зміст прочитаного, максимально використовуючи різноманітну 
автентичну лексику. 
  

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88424  
 

Дата реєстрації авторського права  10.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Арістова Наталія Олександрівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Монографія "Формування мотивації вивчення іноземної мови у 
студентів вищих навчальних закладів"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Монографія містить теоретичне узагальнення й нове розв'язання 
актуального наукового завдання розроблення й експериментальної 
перевірки організаційно-дидактичної моделі формування мотивації 
вивчення іноземної мови, що забезпечують ефективне оволодіння 
студентами знаннями та вміннями з іноземної мови. 
  

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88425  
 

Дата реєстрації авторського права  10.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Малихін Олександр Володимирович, Арістова 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)  Навчальний посібник "The Practical Course of English ("Практичний 
курс англійської мови") для самостійної та індивідуальної роботи 
студентів спеціальності 035 "Філологія"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Основна мета навчального посібника - навчити студентів основам 
перекладу та реферування художньої літератури, передавати в усній і 
письмовій формі зміст прочитаного, максимально використовуючи 
різноманітну автентичну лексику. 
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88426  
 

Дата реєстрації авторського права  10.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Малихін Олександр Володимирович, Арістова 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)  Навчальний посібник "Англійська мова: навчальний посібник для 
здобувачів ступеня "Доктор філософії" зі спеціальності 015 
"Професійна освіта"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Основна мета навчального посібника - навчити читати і розуміти 
автентичну літературу педагогічної спрямованості; активізувати і 
розкрити знання фахової лексики, найбільш складних граматичних 
явищ; розвити навички усного мовлення, а також навчити передавати 
в усній і письмовій формі зміст прочитаного, максимально 
використовуючи різноманітну автентичну лексику.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88427  
 

Дата реєстрації авторського права  10.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Малихін 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)  Монографія "Організація самостійної навчальної діяльності студентів 
вищих педагогічних навчальних закладів: теоретико-методологічний 
аспект"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Монографію присвячено аналізу й обґрунтуванню теоретико-
методологічних засад організації самостійної навчальної діяльності 
студентів вищих педагогічних навчальних закладів. Значна увага 
приділяється історико-педагогічному аналізу проблем самостійності, 
самоосвіти, самовдосконалення особистості того, хто навчається. 
 
  

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88428  
 

Дата реєстрації авторського права  10.05.2019  
 



Авторське право і суміжні права. Бюлетень № 53, 2019 

 

460 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Пуховий Ігор Володимирович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка творів образотворчого мистецтва "РАСІН"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Збірник зображень представлений для презентації, реклами 
різноманітних виробів меблів. Зображення меблів виконані у кольорах 
"дуб", "солома" та "білий", які можуть виглядати як кожний колір 
окремо так і у комбінованих кольорах.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88429  
 

Дата реєстрації авторського права  10.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Стрюк Тетяна Вадимівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір "Oh lа lа, або подорож кота Мусія" 
("Мусій")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Мусій - головний герой твору, трохи наївний, егоїстичний, балакучий 
та мрійливий кіт. Його фантазія не знає меж, але одночасно він дуже 
нерішучий. Разом із кішкою Сабріною та собакою Багі одного дня 
вирушають до Парижу. Історія про найзаповітніші мрії, які стають 
реальністю, а вороги - найкращими друзями.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88430  
 

Дата реєстрації авторського права  10.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Васильєв Олексій 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 "SuperMarket"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма створена для ведення обліку товарів на підприємствах 
торгівлі.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88431  
 

Дата реєстрації авторського права  10.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Карась Ганна Василівна  
 

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)  Монографія "Музична культура української діаспори у світовому 
часопросторі ХХ століття"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У монографії на основі багатої джерельної бази викладено результати 
комплексного дослідження музичної культури української діаспори у 
світовому часопросторі ХХ століття, відтворено та досліджено процес її 
становлення, розвитку та особливості в різних країнах світу. 
Дослідниця здійснила реконструкцію більш як столітнього музичного 
життя українців за кордоном. У книзі висвітлено маловідомі в Україні 
сторінки життя і творчості багатьох діячів української музичної 
культури діаспори. Авторка розробляє один з найбільш пріоритетних 
та перспективних у галузі гуманітарних досліджень нових напрямків 
нашої науки - українське музичне діаспорознавство (Ucrainica musica 
diasporiana). 
  

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88432  
 

Дата реєстрації авторського права  10.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Карпінський Борис Андрійович, Гасюк Руслана 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 "Програмно-цільове управління фінансово-
економічним станом і розвитком у прикордонні"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Синтезовано, що фінансово-економічний потенціал прикордонної 
території - це супутня здатність її економіки, її фінансової системи, 
галузей і сфер господарювання здійснювати соціально-економічну  
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діяльність, задовольняти запити населення, суспільні потреби, 
забезпечувати фінансування виробництва і споживання за умов 
сталого економічного розвитку, враховуючи особливості 
прикордонного розташування та прихованих фінансових 
спроможностей для розвитку регіону.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88433  
 

Дата реєстрації авторського права  10.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Карпінський Борис Андрійович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Державотворчий патріотизм нації: стратегіологія 
розвитку фінансової домінанти "   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Визначено, що стратегіологія розвитку - це науковий напрям знань із 
загальної стратегіології щодо визначальних принципів, 
закономірностей законів розвитку суспільства та природи, виходячи із 
сучасних умов обмеженості ресурсів та спрямованості на забезпечення 
загальноприйнятих стандартів европейськості, здоров'я та довголіття 
нації.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88434  
 

Дата реєстрації авторського права  10.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Агнесс OCV (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 "РОЛЕВАЯ ИГРА "МИР 
СРЕДИЗЕМЬЯ" ДЛЯ ДЕТЕЙ ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА, 
ПОДРОСТКОВ И МОЛОДЕЖИ"    

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Рольова Гра "СВІТ СЕРЕДЗЕМ'Я" створена за мотивами книг Д. Р. Р. 
Толкіна "Хоббіт - подорож туди і назад", "Володар кілець" і 
"Сільмаліріон" та призначена для дітей шкільного віку, підлітків та 
молоді.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88435  
 

Дата реєстрації авторського права  10.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Карпінський Борис Андрійович, Гасюк Руслана 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 "Програмно-цільове управління соціально-
економічним розвитком на прикордонних територіях"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У межах програмно-цільового управління оптимально та повно 
оцінити як рівень збалансованості фінансової системи, так і наявний 
фінансово-господарський потенціал з можливістю його використання 
дозволяє спеціальна методика щодо застосування інтегрованих 
індикаторів, які різняться принципами відбору та порівняння 
первинних і групових індикаторів.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88436  
 

Дата реєстрації авторського права  10.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Набоков Сергій Володимирович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірник творів образотворчого мистецтва "Дизайн логотипу "IZI"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88437  
 

Дата реєстрації авторського права  10.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Абдуллаєв Алтай Карам огли, Ребар Інесса Василівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Літературний письмовий твір "Методичні рекомендації до самостійної 
роботи з дисципліни "Історія фізичної культури"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Методичні рекомендації до самостійної роботи з 
дисципліни "Історія фізичної культури" / [уклад. А. К. Абдуллаєв, І. В. 
Ребар]. - Мелітополь : МДПУ ім. Богдана Хмельницького, 2018. - 146 с. 

 

Анотація   

У творі представлено інформаційний матеріал з метою забезпечення 
самостійного вивчення студентами дисципліни. Призначені для 
студентів денної та заочної форм навчання.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88438  
 

Дата реєстрації авторського права  10.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Абдуллаєв Алтай Карам огли, Ребар Інесса Василівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір учбового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчальний посібник "Організація і методика масової фізичної 
культури: навчальний посібник до самостійної роботи з дисципліни 
"Організація і методика масової фізичної культури" для студентів ВНЗ 
3-4 рівня акредитації за спеціальності "Фізичне виховання"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У навчальному посібнику розглянуто коло проблем, пов'язаних з 
формуванням професійних знань, вмінь і навичок щодо використання 
науково-методичних та організаційних умов при створенні оздоровчих 
комплексів і проведенні форм оздоровчої фізичної культури з різними 
групами населення.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88439  
 

Дата реєстрації авторського права  10.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Абдуллаєв Алтай Карам огли, Ребар Інесса Василівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір учбового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Наукова стаття "Заходи безпеки та попередження спортивного 
травматизму на навчально-тренувальних заняттях та змаганнях з 
вільної боротьби"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Алтай Абдуллаєв, Інесса Ребар. Заходи безпеки та 
попередження спортивного травматизму на навчально-тренувальних  
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                                                           заняттях та змаганнях з вільної боротьби // Сучасні тенденції розвитку 
освіти і науки в інтердисциплінарному контексті. Діалог культур як 
чинник інтеграції. - 2019. - С. 213-215. 

 

Анотація   

Тренувальний процес, спортивні та спортивно-масові заходи можуть 
бути розпочаті тільки після виконання всіх вимог цих правил і заходів, 
які забезпечують профілактику спортивного травматизму і безпеки 
проведення заходів, як для спортсменів, так і для глядачів.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88440  
 

Дата реєстрації авторського права  10.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Мосов Сергій Петрович, Салій 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 "Погранология - новая научная парадигма в развитии 
теории  пограничной безопасности, ее становление и развитие в 
Республике Казахстан"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Досліджено питання прикордоннології як наукової парадигми в 
розвитку теорії прикордонної безпеки, її становлення та розвиток в 
Республіці Казахстан. Досліджено зміст прикордоннології, її об'єкт і 
предмет, цілі та системоутворюючий елемент.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88441  
 

Дата реєстрації авторського права  10.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Мосов Сергій Петрович, Салій 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 "Методы выявления и оценки вызовов, опасностей  и 
угроз пограничной безопасности Республики Казахстан"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Обґрунтовано методи виявлення й оцінювання викликів, небезпек і 
загроз прикордонній безпеці Республіки Казахстан. З цією метою 
досліджено зміст понятійного апарату, а семе зміст термінів "виклик", 
"небезпека" і "загроза" в теорії прикордонної безпеки.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88442  
 

Дата реєстрації авторського права  10.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Бабенко Борис Іванович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний твір наукового характеру "Гіпермедійні комп'ютерні 
бази збереження масивів професійної та навчальної інформації 
відомства - основа формування ключових компетенцій осіб, які 
протидіють нелегальному переміщенню тютюнової продукції у пунктах 
пропуска держави"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88443  
 

Дата реєстрації авторського права  10.05.2019  
 

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  Фотографічний твір, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірник фотографічних творів "Фотографические изображения для 
сайта "pernet.net"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Збірник цифрових фотографій в електронному вигляді містить 
тридцять фотографічних творів, які розміщені на сайті заявника 
"pеrnet.net".  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88444  
 

Дата реєстрації авторського права  10.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Шапочка Катерина Анатоліївна, Курчатова Анжеліка Віталіївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Стаття "Foreign language as a means of children with special educational 
needs creative personality formation"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Shapochka K. A., Kurchatova A. V. Foreign language as a 
means of children with special educational needs creative personality 
formation / Молодий вчений. - 2018. - № 4.4 (56.4). - С. 24-27. 

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88445  
 

Дата реєстрації авторського права  10.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Шевченко Юлія Михайлівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Програма "Мелодія душі" з духовно-морального 
розвитку учнів 1-го класу загальноосвітньої школи під час проведення 
уроків з англійської мови   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У програмі вміщено матеріал, який розкриває теоретичні та методичні 
основи роботи з дітьми 1-го класу з духовно-морального розвитку під 
час проведення уроків з англійської мови. Матеріал програми може 
бути використаний викладачами та студентами педагогічних коледжів, 
інститутів, університетів спеціальності "Початкова освіта. Англійська 
мова" денної та заочної форм навчання під час проходження практики, 
а також учителями англійської мови.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88446  
 

Дата реєстрації авторського права  10.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Шевченко Юлія Михайлівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "GLOSSARY понять та термінів духовно-моральної 
спрямованості"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У глосарії вміщено матеріал, зібрані терміни, які використовуються у 
теоретичній та практичній роботі студентів при написанні наукових,  
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творчих робіт, підготовці і проведенні різноманітніх виховних заходів. 
Для студентів коледжів, вищих навчальних закладів освіти. Може бути 
корисний педагогам, організаторам освіти, вчителям-дослідникам, 
аспірантам і студентам педагогічних спеціальностей.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88447  
 

Дата реєстрації авторського права  10.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Сусоров Віктор Дмитрович, Добровольська Вікторія Анатоліївна, 
Скиба Наталія Григорівна, Татарченко Олександр Борисович, 
Чиркова 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)  Науково-популярне видання "Історія Херсонського національного 
технічного університету (ХНТУ)"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У даному науково-популярному виданні систематизовано 
різноманітний матеріал з історії ХНТУ, зокрема факультетів, кафедр та 
різних підрозділів, висвітлена багатогранна діяльність його колективу 
та адміністрації, охарактеризовано становлення і розвиток 
Херсонського національного технічного університету. Книга стане в 
нагоді усім викладачам, співробітникам і студентам різних поколінь, а 
також широкому загалу читачів.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88448  
 

Дата реєстрації авторського права  10.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Біла 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)  Стаття "Сучасні тенденції розвитку грошово-кредитної системи: 
вітчизняна практика та зарубіжний досвід"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Біла Л. М. Сучасні тенденції розвитку грошово-
кредитної системи: вітчизняна практика та зарубіжний досвід / 
Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: 
Економічні науки. - 2015. - Випуск 11. Ч. 1. - С. 122-128. 

 

Анотація   

Проаналізовано грошово-кредитну систему в аспекті розвитку в 
Україні та за кордоном. Розглянуто тенденції розвитку, проблеми  
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регулювання грошово-кредитної політики. Наведено аналіз 
особливостей середньострокової стратегії і тактики у використанні 
інструментів грошово-кредитного регулювання центральними 
банками США, Європейського Союзу в умовах фінансової кризи.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88449  
 

Дата реєстрації авторського права  10.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Біла 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)  Стаття "Фінансова політика Європейського Союзу"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Біла Л. М. Фінансова політика Європейського Союзу / 
Глобальні та національні проблеми економіки. - 2015. - Випуск 5. - С. 
801-808. 

 

Анотація   

Розглянуто тенденції розвитку, проблеми регулювання фінансової 
політики Європейського Союзу. Визначено процедуру розробки, 
обговорення і затвердження його багаторічного фінансового плану. 
Проаналізовано статті видатків бюджету Європейського Союзу.    
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88450  
 

Дата реєстрації авторського права  10.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Ліснічук Оксана 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 "Розробка моделей діагностики банкрутства українських 
підприємств за допомогою дискримінаційного аналізу"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Ліснічук О. А. Розробка моделей діагностики 
банкрутства українських підприємств за допомогою 
дискримінаційного аналізу / Науковий вісник Міжнародного 
гуманітарного університету. Серія: Економіка і менеджмент. - 2015. - 
Випуск 10. - С. 251-254. 

 

Анотація   

У статті розглянуто питання побудови моделей діагностики 
банкрутства українських підприємств машинобудування. 
Проаналізовано існуючі методи діагностики банкрутства підприємства, 
визначено їхні переваги, недоліки та можливості застосування на 
практиці українських підприємств машинобудівної галузі.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88451  
 

Дата реєстрації авторського права  10.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Біла Любов Миколаївна, Ліснічук Оксана 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 "Формування фінансових ресурсів підприємницьких 
кластерів: світовий досвід та вітчизняна практика"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Біла Л. М., Ліснічук О. А. Формування фінансових 
ресурсів підприємницьких кластерів: світовий досвід та вітчизняна 
практика / Інноваційна економіка. - 2017. - 3-4 [68]. - С. 191-196. 

 

Анотація   

Сучасний розвиток економіки України потребує формування нових 
підходів до розвитку інтегрованих форм господарювання.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88452  
 

Дата реєстрації авторського права  10.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Біла 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)  Стаття "Спільні і відмінні риси податкових систем країн 
Європейського Союзу та України"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Біла Л. М. Спільні і відмінні риси податкових систем 
країн Європейського Союзу та України / Глобальні та національні 
проблеми економіки. - 2015. - Випуск 6. - С. 656-661. 

 

Анотація   

У статті розглянута проблема, яка стосується визначення спільних і 
відмінних рис у податкових системах країн Європейського Союзу та 
України.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88453  
 

Дата реєстрації авторського права  10.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Ліснічук Оксана 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)  Стаття "Фінансове управління санаційною спроможністю 
машинобудівних підприємств України"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Ліснічук О. А. Фінансове управління санаційною 
спроможністю машинобудівних підприємств України / Бізнес Інформ. - 
2017. - № 2. - С. 137-145. 

 

Анотація   

Стаття присвячена дослідженню актуальних теоретико-методичних і 
практичних аспектів оцінки та управління санаційною спроможністю 
промислових підприємств на основі використання їх санаційного 
потенціалу.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88454  
 

Дата реєстрації авторського права  10.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Ліснічук Оксана 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 "Інституціональні чинники забезпечення регіонального 
розвитку"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Ліснічук О. А. Інституціональні чинники 
забезпечення регіонального розвитку / Наукові записки Національного 
університету "Острозька академія". Серія: "Економіка". - 2018. - № 8 
(36). - С. 53-57. 

 

Анотація   

У статті проведено систематизацію й аналіз тих інституційних 
чинників, які так чи інакше впливають на розвиток регіонів України.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88455  
 

Дата реєстрації авторського права  10.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Біла 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)  Стаття "Гармонізація фінансових систем країн Європейського Союзу"  
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Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Біла Л. М. Гармонізація фінансових систем країн 
Європейського Союзу / Науковий вісник Міжнародного гуманітарного 
університету. Серія: Економіка і менеджмент. - 2015. - Випуск 10. - С. 
228-231. 

 

Анотація   

У статті розглянуті питання, які стосуються гармонізації фінансових 
систем країн, що входять до складу Європейського Союзу, як 
необхідного елементу процесу Європейської інтеграції.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88456  
 

Дата реєстрації авторського права  10.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Ліснічук Оксана 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 "Organizational and financial features of business clusters 
formation"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Ліснічук О. А. Organizational and financial features of 
business clusters formation / Fundamental and applied researches in 
practice of leading scientific schools. - 2018. - Volume 28, Number 4. - Р. 74-
79.  

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88457  
 

Дата реєстрації авторського права  10.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Чаланова Раіса Іванівна, Глущенко Ірина Іванівна, Якобчук 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)  Літературний письмовий твір "Авторський проект "Спосіб 
підвищення ефективності навчання студентів з вадами слуху"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Твір складається з опису структури та порядку проведення 
навчального процесу у осіб з вадами слуху, де наведена методика 
використання опорних інформаційних елементів та приведені таблиці 
кількісного та якісного оцінювання проведеного листування студентів, 
при навчанні яких використовували спосіб, розроблений авторами.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88458  
 

Дата реєстрації авторського права  10.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Чаланова Раіса Іванівна, Глущенко Ірина Іванівна, Якобчук 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)  Літературний письмовий твір "Авторський проект "Застосування 
принципу фрактальності як методологічного підходу для розвитку 
образного мислення у студентів з порушенням слуху"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Твір містить опис методологічного підходу для розвитку і тренування 
пам'яті у студентів з порушеннями слуху. Наведена методика 
використанням принципа фрактальності для посилення образного 
мислення у студентів з особливими потребами. Наведені результати 
тестування студентів з використання запропонованої технології 
викладання матеріалу.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88459  
 

Дата реєстрації авторського права  10.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Шепітько Володимир Іванович, Григоренко Альона 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)  Наукова стаття "Характеристика макрофагоцитарної системи печінки 
при введенні кріоконсервованої плаценти"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Встановлено, що трансплантація кріоконсервованої плаценти в ранній 
термін спостережння (до 7-10 доби) викликає більш виражену 
відповідну реакцію паренхіми у вигляді збільшення кількості 
двоядерних клітин, а також виявляється стимулюючий ефект на 
стромальні і паренхіматозні елементи в печінці, що супроводжується 
посиленням портальної гемодинаміки, розширенням синусоїдних 
капілярів і розвитком реактивного стану купферових клітин.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88460  
 

Дата реєстрації авторського права  10.05.2019  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Полінкевич Оксана Миколаївна, Ковальська Любов Леонідівна, 
Джеджула В'ячеслав Васильович, Кузьмін Олег Євгенович, Лещук 
Віктор Пилипович, Ліпич Любов Григорівна, Макара Оксана 
Василівна, Миколайчук Наталія Сергіївна, Рудь Надія Терентіївна, 
Волинець Ірина Григорівна, Гвоздь Мар'яна Ярославівна , Грудзевич 
Юлія Ігорівна, Єпіфанова Ірина Юріївна, Корецький Юрій 
Михайлович, Кукурудз Оксана Михайлівна, Кулинич Мирослава 
Богданівна, Курій Лілія Олександрівна, Мальцева Вікторія 
Володимирівна, Морохова Валентина Олександрівна, Сорочак Олег 
Зіновійович, Тринчук Віктор Вікторович, Харун Олена Андріївна, 
Хілуха Оксана Анатоліївна, Ющишина Лариса Олексіївна, Родіонова 
Ірина Володимирівна, Борзаковська Людмила Василівна, Зеленко 
Оксана Михайлівна, Миколайчук Кирило Миколайович, Чешук 
Віктор Олександрович  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний твір "Процесне та соціально-компетентне управління 
інноваційним розвитком підприємницьких систем"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Процесне та соціально-компетентне управління 
інноваційним розвитком підприємницьких систем : монографія / за 
наук. ред. д-ра екон. наук, проф. О. М. Полінкевич. - Луцьк : Вежа-
Друк, 2017. - 368 с. 

 

Анотація   

У монографії представлено результати дослідження й систематизації 
теоретичних, науково-методологічних  і практичних положень та 
розробок щодо процесного та соціально-компетентного управління 
інноваційним розвитком підприємницьких систем.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88461  
 

Дата реєстрації авторського права  10.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Данилів Оксана Дмитрівна, Шепітько Костянтин Володимирович, 
Шепітько Володимир Іванович, Свиридюк Роман 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)  Опис до патенту "Спосіб ідентифікації нервових волокон трійчастого 
вузла на епоксидних шліфах"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Твір стосується галузі медицини, а саме морфологічних досліджень та 
може застосовуватись для виявлення та оцінки кількості, розмірів, 
локалізації та ступеня враження нервових волокон трійчастого вузла 
при запальних процесах.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88462  
 

Дата реєстрації авторського права  10.05.2019  
 

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 "Військово-патріотичне виховання студентів засобами 
музичного мистецтва як педагогічна проблема"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У статті шляхом теоретичного аналізу результатів вивчення проблеми 
дослідження у науковій літературі, узагальнення передового 
педагогічного досвіду, спостереження, бесід, опитувань, вивчення 
документації, інтегрування та конкретизації уточнено сутність і 
структуру патріотизму, сутність і зміст патріотичного виховання.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88463  
 

Дата реєстрації авторського права  10.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Безкоровайна Анна Олександрівна, Наконечний Денис 
Олександрович, Безкоровайна Ірина Миколаївна  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Психометричний тест для діагностики психологічного 
стану офтальмологічних хворих з діабетичною ретинопатією"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Лікарям-офтальмологам важливо вміти самостійно та швидко 
визначати афективно-когнітивні порушення в пацієнтів з ДРП для 
задіяння профільного спеціаліста. При вчасному виявленні подібних 
проявів та адекватному їх усуненні можливо значно покращити стан і 
якість життя, що позитивно вплине на лікування.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88464  
 

Дата реєстрації авторського права  10.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Щербак Ігор Вікторович  
 

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)  Рукопис статті "Обґрунтування структурно-функціональної моделі 
підготовки майбутніх учителів музичного мистецтва до 
громадянського виховання учнів"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У статті в результаті аналізу психолого-педагогічної й навчально-
методичної літератури, вивчення нормативних документів, 
узагальнення передового педагогічного досвіду, а також за допомогою 
моделювання представлено теоретичні підходи до обґрунтування 
основних складників структурно-функціональної моделі підготовки 
майбутніх учителів музичного мистецтва до громадянського виховання 
учнів.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88465  
 

Дата реєстрації авторського права  10.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Шепітько Володимир Іванович, Данилів Оксана Дмитрівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Наукова стаття "Гістоморфологічна характеристика трійчастого вузла 
в нормі у щурів"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Дослідження проведено на 5 дорослих статевозрілих щурах-самцях лінії 
"Вістар". Показана гістоструктура трійчастого вузла. Застосовані 
загальногістологічні методи дослідження.   
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88466  
 

Дата реєстрації авторського права  10.05.2019  
 

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 "Педагогічні умови виховання творчої особистості 
майбутнього вчителя музичного мистецтва"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У статті висвітлюється стан дослідження проблеми в педагогічній 
теорії. Уточнюється зміст понять "творчість", "творча особистість 
майбутнього вчителя музичного мистецтва". Визначаються педагогічні 
умови виховання творчої особистості майбутнього вчителя музичного 
мистецтва в процесі професійної підготовки.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88467  
 

Дата реєстрації авторського права  10.05.2019  
 

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 підготовки майбутніх учителів 
музичного мистецтва до громадянського виховання учнів"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У статті висвітлено оптимальні напрями підготовки майбутніх 
учителів музичного мистецтва до громадянського виховання учнів у 
сучасних умовах на основі вивчення й аналізу літератури, інтегрування 
та конкретизації досліджуваних явищ.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88468  
 

Дата реєстрації авторського права  10.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Полінкевич Оксана Миколаївна, Волинець 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)  Літературний твір "Управління стратегічними змінами та 
інноваціями на підприємстві"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Полінкевич О. М. Управління стратегічними змінами 
та інноваціями на підприємстві: навч. посіб. / О. М. Полінкевич, І. Г. 
Волинець. - Луцьк : Вежа-Друк, 2018. - 352 с. 

 

Анотація   

У посібнику розглянуто актуальні питання управління стратегічними 
змінами, визначено стратегічні зміни бізнес-середовища, окреслено 
розвиток підприємств, подано планування стратегічних змін в умовах 
інноваційного розвитку. Визначено управління змінами на різних  
 



Авторське право і суміжні права. Бюлетень № 53, 2019 

 

478 

стадіях життєвого циклу організації, окреслено організаційну культуру, 
управління опором змінам, подано індивідуальні, командні та 
організаційні зміни.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88469  
 

Дата реєстрації авторського права  10.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Мельник 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 "Вплив адміністрування податків на регулюючі ефекти 
оподаткування в Україні"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Мельник М. М. Вплив адміністрування податків на 
регулюючі ефекти оподаткування в Україні / Формування ринкових 
відносин в Україні. - 2008. - № 11 (90). - С. 39-43. 

 

Анотація   

У статті представлені результати дослідження контролюючого та 
морально-естичного впливу адміністування податків на економічну 
ефективність та поведінку суб'єктів господарювання. Доведено, що 
внаслідок організаційно-управлінської дії можуть як посилюватися, 
так і послаблюватися загальні регулюючі ефекти оподаткування.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88470  
 

Дата реєстрації авторського права  10.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Минюк Олена Юріївна, Минюк Дмитро 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 "Система суб'єктів державного управління у галузі 
екологічної безпеки"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Минюк О. Ю., Минюк Д. І. Система суб'єктів 
державного управління у галузі екологічної безпеки / Порівняльно-
аналітичне право. - 2014. - № 2. - С. 182-188. 

 

Анотація   

В статті розглянуто правові засади державного управління в галузі 
екологічної безпеки, аналізується система органів управління та чинні 
нормативно-правові акти у цій сфері.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88471  
 

Дата реєстрації авторського права  10.05.2019  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Минюк Дмитро 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 об'єктивних елементів складу 
адміністративних правопорушень, що вчиняються у сфері ЗЕД"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Минюк Д. І. Особливості об'єктивних елементів 
складу адміністративних правопорушень, що вчиняються у сфері ЗЕД / 
Форум права. - 2011. - № 1. - С. 657-663. 

 

Анотація   

Розглянуто об'єктивні елементи складу адміністративних 
правопорушень в зовнішньо-економічній діяльності. Здійснено 
характеристику найбільш поширених в Україні об'єктів 
правопорушень у даній сфері. Проведено їх класифікацію. Здійснено 
наголос на теоретичних аспектах об'єктивної сторони 
адміністративних деліктів у сфері ЗЕД.   
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88472  
 

Дата реєстрації авторського права  10.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Минюк Дмитро 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 "Регулівний вплив системи державних органів на 
процес здійснення зовнішньоекономічної діяльності в Україні"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Минюк Д. І. Регулівний вплив системи державних 
органів на процес здійснення зовнішньоекономічної діяльності в 
Україні / Південноукраїнський правничий часопис. - 2010. - № 2. - С. 
261-264. 

 

Анотація   

В статті проведено аналіз регулівного впливу системи державних 
органів на процес здійснення зовнішньоекономічної діяльності в 
Україні.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88473  
 

Дата реєстрації авторського права  10.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Минюк Олена Юріївна, Минюк Дмитро Іванович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   
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Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Пенсійна реформа в Україні: реалії та вимоги 
сьогодення"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Минюк О. Ю., Минюк Д. І. Пенсійна реформа в 
Україні: реалії та вимоги сьогодення / Юридичний вісник. Повітряне і 
космічне право. - 2017. - № 1 (42). - С. 103-109.  

 

Анотація   

У статті розглянуто основну нормативно-правову базу щодо 
регулювання пенсійного забезпечення в Україні, здійснено її аналіз, 
надано характеристику. Наголошується на важливості в цій системі 
страхових компаній як новаторів та визнаних лідерів у всьому світі в 
сфері планування пенсійного забезпечення та накопичувальних 
програм.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88474  
 

Дата реєстрації авторського права  10.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Пернарівська Тетяна Петрівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Міжособистісні відносини й спілкування: логіка 
функціонального взаємозв'язку"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Пернарівська Т. П. Міжособистісні відносини й 
спілкування: логіка функціонального взаємозв'язку / Теоретико-
методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді. - 2011. - 
Випуск 15. Книга 1. - С. 70-78.  

 

Анотація   

Розглянуто сутність міжособистісних відносин, показано їх тісний 
взаємозв'язок зі спілкуванням, яке, виконуючи різноманітні функції, 
сприяє задоволенню потреби людини у взаємності, контактах з іншими 
на засадах суб'єкт-суб'єктної взаємодії.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88475  
 

Дата реєстрації авторського права  10.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Пернарівська Тетяна Петрівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Позааудиторна діяльність як можливість підвищення 
ефективності виховання студентів ВНЗ"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Пернарівська Т. П. Позааудиторна діяльність як 
можливість підвищення ефективності виховання студентів ВНЗ / 
Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації. 
- 2017. - Випуск 31. - С. 390-393. 

 

Анотація   

Позааудиторна діяльність становить невід'ємну і важливу складову 
загального педагогічного процесу у сучасній вищій школі. Завдяки 
позааудиторній діяльності посилюються пізнавальні інтереси 
студентів, розвиваються соціальні мотиви навчальної діяльності, 
стимулюється розвиток особистості, особливо її творчого потенціалу, 
значно розширюється світогляд, ерудиція та емоційно-ціннісне 
ставлення до світу та до самої себе.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88476  
 

Дата реєстрації авторського права  10.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Онучак Людмила Володимирівна, Коломінова Ольга Олегівна, 
Яценко 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)  Науковий твір "Англійська мова"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Навчальний посібник розроблений допомогти вступникам визначити 
свій рівень підготовки до іспиту з англійської мови та опанувати 
процедуру тестування. Посібник призначений для вступників до вищих 
навчальних закладів, які мають на меті складати іспит з англійської 
мови.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88477  
 

Дата реєстрації авторського права  10.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Пернарівська Тетяна Петрівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Формування у студентів готовності до гармонізації 
міжособистісних відносин у позааудиторній діяльності"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Робота присвячена актуальній проблемі формування у студентів 
готовності до гармонізації міжособистісних відносин у позааудиторній  
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діяльності. На основі аналізу з'ясовано стан дослідження проблеми 
формування у студентів готовності до гармонізації міжособистісних 
відносин у позааудиторній діяльності.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88478  
 

Дата реєстрації авторського права  10.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Онучак 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)  Науковий твір "Педагогічні умови організації самостійної 
позааудиторної роботи студентів економічних спеціальностей"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Робота присвячена дослідженню педагогічних умов організації 
самостійної позааудиторної роботи студентів економічних 
спеціальностей. Уточнено поняття самостійної позааудиторної роботи з 
іноземної мови, визначено її місце і роль у системі підготовки 
спеціалістів. Досліджено сутність самостійної позааудиторної роботи й 
проаналізовано її залежність від спеціальних дидактичних чинників.    
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88479  
 

Дата реєстрації авторського права  10.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Постіл Степан Дмитрович, Ярова Оксана Анатоліївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Розвиток інформаційної та математичної 
компетентностей у процесі міждисциплінарного інформаційного 
моделювання"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Постіл С. Д., Ярова О. А. Розвиток інформаційної та 
математичної компетентностей у процесі міждисциплінарного 
інформаційного моделювання / Sciences of Europe. - No 34 (34). - Vol. 4. - 
P. 27-31.  

 

Анотація   

Проаналізовано тенденції сучасної освіти у сфері інформаційних 
технологій, яка базується на взаємопов'язаних між собою 
інформаційній та математичній компетентностях.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88480  
 

Дата реєстрації авторського права  10.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Загоруйко 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 "Веб орієнтована система для організації 
соціальної допомоги"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88481  
 

Дата реєстрації авторського права  10.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Онучак 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)  Науковий твір "ENGLISH READING"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Навчальний посібник для самостійного позааудиторного читання з 
англійської мови призначений для вдосконалення умінь і розвитку 
навичок читання загальнонаукової, науково-популярної та фахової 
літератури. Для студентів економічних вищих навчальних закладів 
різного рівня акредитації та фахівців, що спеціалізуються на економіці 
та фінансах.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88482  
 

Дата реєстрації авторського права  10.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Барабанов Володимир Миколайович (STALKER VLADMIR)  
 

Повне ім'я 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 "Фантастическая сага "Anomalous Zone 
of the 2000's "Часть первая "ВОЛЧАТА"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88483  
 

Дата реєстрації авторського права  11.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Шейко Олександр Іванович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Музичний твір з текстом "То то не я"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88484  
 

Дата реєстрації авторського права  11.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Шейко Олександр Іванович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Музичний твір з текстом "Где-то"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88485  
 

Дата реєстрації авторського права  11.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Качан Галина Євгеніївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, твір, створений для сценічного показу  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Сценарій п'єси "Кот "слухач"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

В основу сценарію п'єси покладено реальні події, що відбувалися в 
блокадному Ленінграді. Зенітники використовували здатність 
звичайного кота вловлювати і розпізнавати звуки моторів літаків, що 
летіли. Це допомагало відбивати атаки фашистської авіації.   
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88486  
 

Дата реєстрації авторського права  11.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  HULK (псевдонім)  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Біла магнолія"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88487  
 

Дата реєстрації авторського права  11.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Антонов Юрій Сергійович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "EDBO Synchronization System"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Система для роботи з даними, що містяться у ЄДБО (версія 2017 року 
та вище). Здатна імпортувати заяви абітурієнтів, результати вступних 
випробувань та ЗНО, конкурсні пропозиції, накази на зарахування, 
генерувати звіти та статистику на підставі імпортованих заяв, особові 
справи для друку, формувати рейтингові списки.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88488  
 

Дата реєстрації авторського права  11.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Антонов Юрій Сергійович  
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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 "Students Transfer And Restore Subsystem"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Система дозволяє керувати процесом переводу або відновлення 
студентів з урахуванням. Ця підсистема є модулем до системи Antonov 
Students Test System, погашення академічної заборгованості, з 
можливістю формування наказів. Система складається з наступних 
компонентів: патч до бази даних системи Antonov Students Test System, 
десктопний додаток, розроблений на Qt C ++, Web-додатки для 
формування наказів та додатків.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88489  
 

Дата реєстрації авторського права  11.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Восков Сергій Андрійович, Максимець Валерій Олексійович  
 

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 "Тизер мультиплікаційного фільму "ГРИБНІ 
ПАЦАНИ" ("Тизер "ГРИБНІ ПАЦАНИ")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Твір являє собою тизер (короткий трейлер) мультиплікаційного 
фільму, який створюється у жанрі соціальної сатири. Персонажі є 
збірними образами звичайних людей, з їх вадами, пороками та дурістю, 
що висвітлені на гумористичний манер.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88490  
 

Дата реєстрації авторського права  11.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Восков Сергій Андрійович, Максимець Валерій Олексійович  
 

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 з ілюстраціями "Синопсис, описание и рисунки 
персонажей к мультипликационному фильму "ГРИБНІ ПАЦАНИ"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Твір являє собою короткий опис теми, ідей, сюжету, основних 
конфліктів мультиплікаційного фільму "Грибні пацани", який 
створюється у жанрі соціальної сатири. Твір також містить опис 
персонажів, які є збірними образами звичайних людей, з їх вадами, 
пороками та дурістю, що висвітлені на гумористичний манер.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88491  
 

Дата реєстрації авторського права  11.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Литвиненко Таміла Анатоліївна, Гапотій Віктор Дмитрович, Грень 
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)  Навчальний посібник "Управління навчальним закладом: правові 
аспекти"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Литвиненко Т. А., Гапотій В. Д., Грень Л. М. 
Управління навчальним закладом: правові аспекти : навч. поісб. / Т. А. 
Литвиненко, В. Д. Гапотій, Л. М. Грень; ХНАПУ імені Г. С. Сковороди. 
- Харків : Видавництво "Лідер", 2019. - 248 с. 

 

Анотація   

В навчальному посібнику розкрито науково-теоретичні та нормативно-
правові аспекти праці керівників навчальних закладів для підвищення 
ефективності управління освітньою організацією.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88492  
 

Дата реєстрації авторського права  11.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Федоренко Ірина Анатоліївна, Єлісєєва Елеонора 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 "Концептуальні основи оцінювання привабливості 
зовнішнього ринку продукції промислового підприємства"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Федоренко І. А., Єлісєєва Е. І., Концептуальні основи 
оцінювання привабливості зовнішнього ринку продукції промислового 
підприємства // Бізнес інформ. - 2018. - № 5. - с. 36-41. 

 

Анотація   

Твір присвячено вирішенню актуальної проблеми аналізу 
привабливості зовнішніх ринків для вітчизняних промислових 
підприємств.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88493  
 

Дата реєстрації авторського права  11.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Федоренко Ірина Анатоліївна, Тереховська Інна Олександрівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Основні напрями державного регулювання 
інноваційної діяльності підприємництва в Україні"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Федоренко І. А., Тереховська І. О. Основні напрями 
державного регулювання інноваційної діяльності підприємництва в 
Україні // Причорноморські економічні студії. - 2018. - Випуск 35, 
Частина 2. - С. 40-46. 

 

Анотація   

Твір присвячено вирішенню актуальної проблеми інноваційного 
підприємництва та визначені основні напрями його державної 
підтримки з метою активізації діяльності для утвердження моделі 
інноваційного розвитку національної економіки.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88494  
 

Дата реєстрації авторського права  11.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Хіміч Віта Леонідівна, Ребрина Анатолій Арсенович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування 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 "Навчальна 
програма з фізичної культури для загальноосвітніх навчальних 
закладів 10-11 класи"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У навчальній програмі з фізичної культури для загальноосвітніх 
навчальних закладів 10-11 класи особливу увагу приділено народно-
хореографічному мистецтву, яке сприяє гармонійному розвитку та 
вихованню особистості.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88495  
 

Дата реєстрації авторського права  11.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Семашкіна Галина Михайлівна, Харечко Надія 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)  Навчально-методичний посібник "Основи природознавства: ботаніка 
та зоологія"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88496  
 

Дата реєстрації авторського права  11.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Москалець Віктор Петрович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Підручник "Психологія релігії"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Психологія релігії: підручник / В. П. Москалець. - К.: 
"КНТ", 2019. - 220 с. 

 

Анотація   

В підручнику з гуманістичних науково-методологічних позицій 
висвітлено основний психологічний зміст релігійної віри, моралі, 
культу.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88497  
 

Дата реєстрації авторського права  11.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Кошонько Галина Аполлінаріївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

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 психологія: методичні вказівки до 
вивчення курсу для студентів гуманітарних напрямів підготовки"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Соціальна психологія : методичні вказівки до 
вивчення курсу для студентів гуманітарних напрямків підготовки / Г. 
А. Кошонько. - Хмельницький : ХНУ, 2010. - 151 с. 

 

Анотація   

У пропонованих методичних вказівках подано:  зміст і стуктуру 
дисципліни; теоретичні основи курсу; плани практичних занять, в  
 



Авторське право і суміжні права. Бюлетень № 53, 2019 

 

490 

яких розроблені тести, які дозволяють визначити факт засвоєння 
студентами навчального матеріалу з кожної теми навчального курсу, 
вимоги та вказівки до самостійної роботи студентів, термінологічний 
словник з курсу "Соціальна психологія".  
 

 

омер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88498  
 

Дата реєстрації авторського права  11.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Кошонько Галина Аполлінаріївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Робота практичного психолога з сім'єю: методичні 
вказівки з курсу для студентів напряму підготовки "Практична 
психологія"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Робота практичного психолога з сім'єю: методичні 
вказівки з курсу для студентів напряму підготовки "Практична 
психологія" / Г. А. Кошонько. - Хмельницький : ХНУ, 2010. - 110 с. 

 

Анотація   

У пропонованих методичних вказівках подано: загальні методичні 
вказівки, зміст і стуктуру дисципліни; теоретичні основи курсу; зміст 
практичних занять, в яких розроблені тести, які дозволяють визначити 
факт засвоєння студентами навчального матеріалу з кожної теми 
навчального курсу, вимоги та вказівки до самостійної роботи 
студентів, словник спеціальних термінів з курсу "Робота практичного 
психолога з сім'єю".  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88499  
 

Дата реєстрації авторського права  11.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Ярова Оксана Анатоліївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Про групи, усі власні підгрупи яких близькі до 
абелевих"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Ярова О. А. Про групи, усі власні підгрупи яких 
близькі до абелевих / Доповіді Національної академії наук України. - 
2009. - № 7. - С. 34-35. 

 

Анотація   

Вивчаються локально ступінчасті групи, у яких усі підгрупи або 
нормальні, або мають Черніковський комутант.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88500  
 

Дата реєстрації авторського права  11.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Найдюк Оксана Василівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Семантичні та функціональні особливості 
прецедентних феноменів у німецькомовному дискурсі"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У роботі розмежовано різні види прецедентних феноменів, виявлено та 
проінтерпретовано їхні семантичні та комунікативно-функціональні 
властивості. Встановлено та продемонстровано взаємозв'язок та 
взаємоактивізацію різних видів прецедентних феноменів (імен, 
висловлювань, ситуацій, текстів, жанрів).  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88501  
 

Дата реєстрації авторського права  11.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Пернарівська Тетяна Петрівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Педагогические условия формирования у студентов 
готовности к гармонизации межличностных отношений"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Пернаривская Т. П. Педагогические условия 
формирования у студентов готовности к гармонизации 
межличностных отношений / Научный журнал Павлоградского 
государственного университета имени С. Торайгырова. - 2013. № 2. - С. 
179-186. 

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88502  
 

Дата реєстрації авторського права  11.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Титаренко Олена Іллівна  
 

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)  Письмовий твір "Сертифікатна освітня програма "Батьківська 
майстерня"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

В роботі представлено структуру, основний зміст, робочий навчальний 
план, вимоги до проведення сертифікатної освітньої програми 
"Батьківська майстерня". Програма спрямована на розвиток 
батьківської компетентності та формування конструктивних дитячо-
батьківських відносин, що дозволяють виростити гармонійну 
особистість.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88503  
 

Дата реєстрації авторського права  11.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Титаренко Олена 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)  Письмовий твір "Психологічний тренінг "Робота з образом "Я" та 
методичні рекомендації до його проведення"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

В роботі представлено структуру та основний зміст психологічного 
тренінгу "Робота з образом "Я" та надано методичні рекомендації до 
його проведення.   
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88504  
 

Дата реєстрації авторського права  11.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Богатирьов Андрій Іванович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Монографія "Запобігання професійній деформації у персоналу місць 
несвободи"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Богатирьов А. І. Запобігання професійній деформації 
у персоналу місць несвободи / за заг. ред. доктора психологічних наук. 
професора Медведєва В. С. - К.: ВД "Дакор", 2016. - 198 с. 

 

Анотація   

Розкрито теоретико-прикладні передумови виникнення професійної 
деформації у персоналу місць несвободи.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88505  
 

Дата реєстрації авторського права  11.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Богатирьов Андрій Іванович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Методичні рекомендації. Реалізація комплексних 
заходів запобігання злочинності серед засуджених у місцях несвободи"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Богатирьов А. І. Методичні рекомендації з реалізації 
комплексних заходів запобігання злочинності серед засуджених у 
місцях несвободи / за заг. ред. докт. юрид. наук, проф. О. Г. Колба. 
Ірпінь: Ун-т ДФС України, 2018. - 12 с. 

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88506  
 

Дата реєстрації авторського права  11.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Капітан Тетяна Анатоліївна, Токарєва Тетяна Станіславівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчальний посібник "Німецька мова за професійним спрямуванням. 
Навчальний посібник для студентів І курсу факультету історії та 
права"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88507  
 

Дата реєстрації авторського права  11.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Капітан 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)  Навчальний посібник "Німецька мова за професійним спрямуванням 
для студентів І курсу факультету фізичного виховання"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88508  
 

Дата реєстрації авторського права  11.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Джигун Людмила Миколаївна, Цвяк Лариса 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 "Історія зарубіжної 
літератури"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Джигун Людмила Миколаївна. Історія зарубіжної 
літератури : навчальний посібник / Л. М. Джигун, Л. В. Цвяк. - 
Хмельницький : Видавництво національної академії Державної 
прикордонної служби України імені Б. Хмельницького, 2012. - 258 с. 

 

Анотація   

У роботі досліджуються періоди розвитку історії зарубіжної літератури 
середніх віків. Мета посібника - навчити аналізувати художні твори в 
єдності форми і змісту.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88509  
 

Дата реєстрації авторського права  11.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Коржевський Михайло 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 "Методичні рекомендації "Розвиток гнучкості у 
студентів при самостійних заняттях з фізичного виховання"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У посібнику гнучкість розглядається як одна з основних якостей, яка 
має значний вплив на працездатність студентів взагалі і рівень 
фізичної підготовленості зокрема. Розкриті основні поняття гнучкості, 
а також показані фактори, які впливають на прояви цієї якості, також 
показані основні види остеокінетичного (довільного або активного) 
руху.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88510  
 

Дата реєстрації авторського права  11.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Рибачук Володимир Петрович, Мандрик Ліна Петрівна, Чорномиз 
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 "Методичні рекомендації "Організація електронного 
навчання у системі MOODLE"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Даний твір розрахований на викладачів та осіб, які здійснюють процес 
навчання у вищих навчальних закладах.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88511  
 

Дата реєстрації авторського права  11.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Бут Павло 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 "Програмне забезпечення "ARMA monitoring"  
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Комп'ютерна програма дає змогу здійснювати ідентифікацію об'єкта 
авторського права і (або) суміжних прав та розподіл зібраної 
винагороди, облік та ідентифікацію правовласників. 
  

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88512  
 

Дата реєстрації авторського права  11.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Сидоров Олексій Борисович, Зенько Андрій Ігорович, Барабаш 
Олександр Вікторович  

 

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 "Сервіс керування сертифікатами безпеки 
захищеного мобільного зв'язку"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Розроблений сервіс сертифікації, що дозволяє динамічно створювати 
ключі та сертифікати з необхідними параметрами.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88513  
 

Дата реєстрації авторського права  11.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Карпінський Борис Андрійович, Пак Наталія Тадеушівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Основні аспекти державотворчого патріотизму нації"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Досліджено ставлення громади до інституту податків, проаналізовано 
сутність терміна державотворчий патріотизм нації.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88514  
 

Дата реєстрації авторського права  11.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Карпінський Борис Андрійович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Державотворчий патріотизм нації: фінансова 
доктрина життєформування й розвитку держави"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Карпінський Б. А. Державотворчий патріотизм нації: 
фінансова доктрина життєформування й розвитку держави // Фінансові 
аспекти розвитку держави, регіонів та суб'єктів господарювання: 
сучасний стан та перспективи. - 2016. - С. 210-212. 

 

Анотація   

Виділено, що формування патріотичної домінанти у конкретних 
працівників створює необхідні передумови для наступної 
привабливості, конкурентоспроможності організації (території) та її 
фінансової стійкості.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88515  
 

Дата реєстрації авторського права  11.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Карпінський Борис Андрійович, Максимів Дмитро Ярославович, 
Карпінська Олена Борисівна, Гасюк Руслана 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 "Децентралізація як каталізатор активізації 
інвестиційних платформ у системі транскордонної інтеграції"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Обґрунтовано значення та визначено роль і місце інвестиційних 
платформ у фінансово-економічній системі держави в сучасних умовах 
інтеграційної трансформації та глобалізації ринків.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88516  
 

Дата реєстрації авторського права  11.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Гассанова Юлія Миколаївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Спосіб уповільнення старіння та оздоровлення "Stop 
Time"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Даний науковий твір являє собою докладний опис способу 
уповільнення старіння та оздоровлення, який призначений для 
адаптації організму людини до несприятливих зовнішніх факторів 
навколишнього середовища, підвищення стійкості організму, 
поліпшення імунітету, зміцнення кістково-м'язової системи та 
уповільнення процесів старіння.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88517  
 

Дата реєстрації авторського права  11.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Ткач Олексій Михайлович, Ашихіна Анастасія Віталіївна  
 

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 "P.I.C."   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Комп'ютерна програма "P.I.C." - це програмний комплекс, завдяки 
якому надається можливість швидко отримати достовірну інформацію 
про об'єкт нерухомого майна.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88518  
 

Дата реєстрації авторського права  11.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Осмятченко Володимир Олександрович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Наукова стаття "Вплив інформаційних технологій на принципи і 
функції бухгалтерського обліку"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Осмятченко В. О. Вплив інформаційних технологій на 
принципи і функції бухгалтерського обліку // Соціально-економічні 
проблеми і держава. - 2014. - № 1 (10). - С. 80-87. 

 

Анотація   

За результатами проведеної критичної оцінки існуючих принципів 
бухгалтерського обліку під впливом функціонування 
комп'ютеризованих систем.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88519  
 

Дата реєстрації авторського права  11.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Нічишина Вікторія Вікторівна, Ярова Оксана Анатоліївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Наукова стаття "Інтеграція змісту та нестандартних методів 
розв'язування задач з алгебри у старшій школі"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

В статті теоретично обґрунтовано інтегроване навчання учнів старших 
класів нестандартних методів розв'язування задач з алгебри.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88520  
 

Дата реєстрації авторського права  11.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Минюк Дмитро 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 "Суб'єктивні елементи складу адміністративних 
правопорушень, що вчиняються у сфері ЗЕД"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Минюк Д. І. Суб'єктивні елементи складу 
адміністративних правопорушень, що вчиняються у сфері ЗЕД // 
Південноукраїнський правничий часопис. - 2010. - № 4. - С. 203-206. 

 

Анотація   

В статті проведено аналіз правового становища суб'єктів ЗЕД, а також 
суб'єктивної сторони правопорушень у даній сфері, що дасть 
можливість більш глибоко зрозуміти сутність протиправних діянь.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88521  
 

Дата реєстрації авторського права  11.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Осмятченко Володимир Олександрович, Тесленко Тамара Іванівна, 
Герасименко Ольга Миколаївна, Титенко Лариса Василівна, 
Скоробагач Анастасія Євгенівна, Вавілов Владислав 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)  Навчальний посібник "Бухгалтерський облік"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Навчальний посібник підготовлений відповідно до програми 
навчальної дисципліни "Бухгалтерський облік (загальна теорія)" із 
врахуванням чинних законодавчих та нормативно-правових актів з 
економічних і правових питань.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88522  
 

Дата реєстрації авторського права  11.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Осмятченко 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 наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора 
економічних наук "Бухгалтерський облік в умовах застосування 
інформаційних технологій: теорія та організація"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У дисертації здійснено теоретичне узагальнення та запропоновано 
комплексне розв'язання нової наукової проблеми, пов'язаної з 
функціонуванням бухгалтерського обліку в умовах застосування 
інформаційних технологій.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88523  
 

Дата реєстрації авторського права  11.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Сірик 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)  Наукова стаття "Модернізація евристичного навчання США в умовах 
активного впровадження сучасних інформаційних засобів освіти"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Сірик Л. М. Модернізація евристичного навчання 
США в умовах активного впровадження сучасних інформаційних 
засобів освіти // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні 
технології. - 2014. - № 8 (42). - С 48-58. 

 

Анотація   

У статті розглядаються сучасні підходи до евристичного навчання як 
інноваційної технології освіти.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88524  
 

Дата реєстрації авторського права  11.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Сірик 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)  Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата 
педагогічних наук "Концепції і технології евристичного навчання в 
сучасній педагогічній науці США"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

З'ясовано концептуальні основи, етапи розвитку евристичного 
навчання в американській педагогіці.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88525  
 

Дата реєстрації авторського права  11.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Сидоров Олексій Борисович, Домашлінець Юлія Володимирівна, 
Теличко Роман 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 "Мобільний додаток оперативного 
моніторингу "SSW"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Розроблений мобільний додаток для Android 8 та вище, що реалізує 
доступ користувача до веб-орієнтованого програмного забезпечення та 
має вбудовані функції покращення інтерфейсу користувача щодо 
відображення полів, завантаження файлів та відображення веб-
сторінок в цілому.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88526  
 

Дата реєстрації авторського права  11.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Ярослав Романов (псевдонім), Плохій Катерина Ігорівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний твір "Леони Крылатое сердце"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Літературний твір "Леони Крылатое сердце" - літературний 
письмовий твір, художнього характеру, викладений російською мовою, 
має 379 сторінок основного тексту.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88527  
 

Дата реєстрації авторського права  11.05.2019  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Міліцина Катерина Максимівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір "Опис винаходу "Спосіб визначення 
авторства на об'єкти, створені за допомогою штучного інтелекту, за 
авторським правом"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Технології перестають бути виключно допоміжним засобом, натомість 
стаючи інструментом, без якого подекуди неможливе створення 
об'єктів. Це викликає низку питань щодо кваліфікації таких об'єктів 
авторським правом. Твір пропонує вирішення одного із питань, а саме 
визначення авторства на такі об'єкти.   
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88528  
 

Дата реєстрації авторського права  11.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Максименко Євгеній Вікторович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Аудіовізуальний твір, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Аудіовізуальний твір "Збірник відео уроків з Правил дорожнього руху 
України, основ безпеки дорожнього руху, будови автомобіля та безпеки 
водіння"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Збірник відеоуроків з Правил дорожнього руху України, основ безпеки 
дорожнього руху, будови автомобіля та безпеки водіння призначений 
для підготовки водіїв всіх категорій в автошколах та інших 
навчальних закладах та самостійної підготовки для отримання 
посвідчення водія.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88529  
 

Дата реєстрації авторського права  11.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Захаричев Валерій Дмитрієвич, Малярчук Катерина Артурівна  
 

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)  Науковий твір "Вибір альтернативного підходу до неоад'ювантної 
терапії резектабельного недрібноклітинного раку легені ІІІ А (n2) 
стадії"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Методика неоад'ювантної хіміопромевої терапії призначена для 
підвищення виживаності пацієнтів з недрібноклітинним раком легені 
ІІІ А стадії n2 і для поліпшення локальних результатів лікування.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88530  
 

Дата реєстрації авторського права  11.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Ніна Бєлова (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)  Літературний письмовий твір "Азбука и счёт"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88531  
 

Дата реєстрації авторського права  11.05.2019  
 

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 "Козак-характерник"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Малюнок "Козак-характерник" - зображення віщуна, чаклуна 
Запорізької Січі, у якого половина обличчя людини з'єднана з 
половиною морди вовка.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88532  
 

Дата реєстрації авторського права  11.05.2019  
 



Авторське право і суміжні права. Бюлетень № 53, 2019 

 

504 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Агеєва Віра Павлівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Складений твір "Рукопис книги "Уляна Кравченко. Хризантеми" 
(упорядник)"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

"Хризантеми" - автобіографічний твір Уляни Кравченко, спогади про 
перші 17 років життя, що їх вона провела в містечку Миколаєві на 
Львівщині. Описи рідної домівки, прекрасних краєвидів, галерея 
психологічних портретів, побутові замальовки, спомини про перші 
дитячі й дівочі переживання, відтворені в ліричних вставках, - усе це 
постає в контексті суспільно-політичного і національного життя 
"австрійської" Галичини 1860-1870-х років.   
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88533  
 

Дата реєстрації авторського права  11.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Гораль Наталія Василівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчальний посібник "Business psychology/Психологія бізнесу"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Гораль Н. В. Психологія бізнесу : навч. посібн./ Н. В. 
Гораль. - Львів : СПОЛОМ, 2013. - 212 с. 

 

Анотація   

У навчальному посібнику висвітлюються питання психології бізнесу: 
ділова етика, особливості ведення переговорів, роль перекладача у 
цьому процесі.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88534  
 

Дата реєстрації авторського права  11.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Кузьмін Олег Євгенович, Мельник Ольга Григорівна, Ноджак Любов 
Степанівна, Петришин Наталія Ярославівна, Логвиненко Юлія 
Леонідівна  

 

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)  Навчальний посібник "Основи бюджетування зовнішньоекономічної 
діяльності"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Кузьмін О. Є. Основи бюджетування 
зовнішньоекономічної діяльності організації: навч. посіб. / О. Є. Кузьмін, 
О. Г. Мельник, Л. С. Ноджак, Н. Я. Петришин, Ю. Л. Логвиненко. - 
Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2010. - 216 с. 

 

Анотація   

Основний акцент зроблено на виконанні ситуаційних та практичних 
вправ, а також лабораторних робіт та курсового проекту з метою 
формування умінь та набуття навичок щодо розроблення та 
удовконалення основних бюджетів на підприємствах в умовах 
здійснення зовнішньоекономічної діяльності.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88535  
 

Дата реєстрації авторського права  11.05.2019  
 

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 "За Огненной Стеной"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Оповідання "За Огненной Стеной" написано на основі вигаданих подій 
фантазійного характеру. Саджара Ранддара було усунено від роботи, 
коли розроблену їм Вогняну Стіну, найсучаснішу та найдовершенішу 
систему безпеки даних, було зламано. Тож Саджар має провести власне 
розслідування.   
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88536  
 

Дата реєстрації авторського права  11.05.2019  
 

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 "Пост-молекулярная кухня"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Оповідання "Пост-молекулярная кухня" написано на основі вигаданих 
подій фантазійного характеру. Головний герой, відомий кулінарний  
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блогер, змагається за перше місце в рейтингах з новим лідером 
споживацьких вподобань та готує нові рецепти страв для 3D-варки, 
щоб взяти участь у щорічному телезмаганні.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88537  
 

Дата реєстрації авторського права  11.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Лісачук Лідія Миколаївна, Федорова Лідія Семенівна, Ралітна Інга 
Анатоліївна  

 

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 "Основные понятия и законы химии. 
Растворы"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Лисачук Л. Н. и др. Основные понятия и законы 
химии. Растворы [Текст] : Учеб. пособие / Л. Н. Лисачук, Л. С. 
Федорова, И. А. Ралитная. - Харьков : НТУ "ХПИ", 2008. - 220 с. - На 
рус. яз. 

 

Анотація   

У посібнику надано необхідний обсяг навчального матеріалу з розділів  
"Основные понятия и законы химии. Растворы". Кожна тема містить 
теоретичний матеріал, наведено приклади розв'язання задач, а також 
контрольні питання та завдання.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88538  
 

Дата реєстрації авторського права  11.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Стецюк Петро Іванович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Стецюк Петро Іванович, 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 amsg2p - субградієнтний 
метод з кроком Поляка та перетворенням простору змінних"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма призначена для мінімізації гладких та негладких опуклих 
функцій та дозволяє знайти точку мінімуму опуклої функції при 
відомому її значенні в цій точці.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88539  
 

Дата реєстрації авторського права  11.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Водоріз Ярослав Юрійович, Ткаченко Ірина Михайлівна, Браїлко 
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 "Медична картка стоматологічного хворого 043/о - 
модифікована версія"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

В основу твору поставлена задача розробити модифіковану версію 
карти стоматологічного хворого. Задача вирішується додаванням 
нових умовних скорочень, додаткової сторінки зі схемою оцінки якості 
реставрації зубів.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88540  
 

Дата реєстрації авторського права  11.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Ткаченко Павло Іванович, Дмитренко Марина Іванівна, Чоловський 
Микола 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 "Комп'ютерно-томографічні та фотометричні індекси 
відкриття хірургічного доступу до коронок ретенованих зубів"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Ретеновані зуби - це аномалія прорізування зубів, коли сформований 
зуб протягом двох років після терміну фізіологічного прорізування не 
з'явився й знаходиться в щелепі.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88541  
 

Дата реєстрації авторського права  11.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Петрик Мирослав Володимирович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   
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Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом, похідний твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчально-методичний посібник "Пісенний сад..."   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

До посібника ввійшли авторські твори та обробки народних пісень 
доцента кафедри методики музичного виховання та диригування 
Навчально-наукового інституту мистецтв ДВНЗ "Прикарпатський 
національний університет імені Василя Стефаника" заслуженого 
артиста України М. В. Петрика. Навчально-методичний посібник 
призначений для використання у навчально-виховному процесі вищих 
мистецьких навчальних закладів у класах академічного та естрадного 
співу, хоровому класі та класі хорового диригування. Посібник буде 
корисним для вчителів ЗОШ, викладачів ДМШ, ДШМ, а також для 
керівників хорових колективів, вокальних ансамблів та солістів-
вокалістів.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88542  
 

Дата реєстрації авторського права  11.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Ковалишин Олександр Романович, Васильєва Валентина Антонівна, 
Томіслав Боріч, Йоанна Кручалак-Янковська  

 

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 наукового характеру "Наповнення 
сторінки веб-сайту "Jean Monnet Module - Commercial Law of the 
European Union" ("Jean Monnet Module - CLEU")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Модуль відкритий для юристів, інших типів практиків, студентів, які 
дотримуються магістерської програми з цивільного права на вищому 
рівні.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88543  
 

Дата реєстрації авторського права  11.05.2019  
 

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  
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Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір "Методическое пособие. Висцеральная 
остеопатия. Органы грудной полости"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Вісцелярна остеопатія - напрямок в остеопатії в мануальній терапії для 
роботи з внутрішніми органами. Вісцелярна остеопатія грудної 
порожнини основана на особливих м'яких ручних техніках для 
забезпечення нормальної рухливості і тонусу легенів, перикарда, 
стравоходу, трахеобронхіального дерева, а також судин і нервів.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88544  
 

Дата реєстрації авторського права  11.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Ярхо Тетяна Олександрівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Ярхо Тетяна Олександрівна, Харківський національний 
автомобільно-дорожній університет 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір науково-практичного характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Монографія "Фундаменталізація математичної підготовки майбутніх 
фахівців технічного профілю у вищих навчальних закладах"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У монографії розглянуто сучасні вимоги до якості вищої технічної 
освіти та проблема її модернізації. Проаналізовано сутність 
компетентнісного підходу у вищій технічній освіті та його роль у 
забезпеченні її якості. Визначено фундаменталізацію професійної 
технічної підготовки майбутніх фахівців у вищих навчальних закладах 
та її статус в умовах компетентнісного підходу. Розкрито сутність 
фундаменталізації багатоступеневої базової математичної підготовки 
майбутніх фахівців технічного профілю як підґрунтя фундаменталізації 
професійної технічної підготовки. Виокремлено та охарактеризовано 
теоретичні основи багатоступеневої базової математичної підготовки.   
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88545  
 

Дата реєстрації авторського права  11.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Ярхо Тетяна Олександрівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Ярхо Тетяна Олександрівна, 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)  Теорія ймовірностей для професійно-математичної підготовки 
бакалаврів технічного профілю. Частина 1. Випадкові події"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Викладено частину "Випадкові події на ймовірності подій" розділу 
"Теорія ймовірностей" курсу ВНЗ "Теорія ймовірностей та 
математична статистика". Наведено теоретичні положення з 
обговоренням сенсу основних понять і тверджень та доведенням 
справедливості останніх. Докладно розібрано розв'язання 58 задач, 
переважно професійної спрямованості, призначених для підготовки 
бакалаврів технічних і, значною мірою, транспортних спеціальностей.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88546  
 

Дата реєстрації авторського права  11.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Шутенко Тетяна Миколаївна, Семенчук Катерина Леонідівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір наукового характеру "Методичні 
вказівки до виконання курсового проекту "Розробка ланцюга 
постачань з урахуванням стратегії об'єднання ризиків"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У роботі визначений відповідний рівень управління запасами у 
ланцюзі постачань. Формалізовані моделі управління запасами при 
централізованому і децентралізованому обслуговуванні. Викладено 
розрахунки показників середньоквадратичного відхилення попиту, 
тривалості циклу постачань, величин циклічного і страхового запасу.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88547  
 

Дата реєстрації авторського права  11.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Луцик Мирослав Мирославович  
 

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 до формату розважального освітнього тревел-шоу 
"Стежками Гінесса"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Структура сценарію складається з таких розділів: назва сценарію, 
жанр, сценарний хронометраж, логлайн, синопсис, обличчя проекту, 
стислий опис основних елементів структури, стислий опис унікальних 
елементів формату, докладний опис складових елементів формату.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88548  
 

Дата реєстрації авторського права  11.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Внукова Наталія Володимирівна, Коверсун Світлана Олександрівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Внукова Наталія Володимирівна, Коверсун Світлана Олександрівна, 
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 "Методичні вказівки до 
практичних робіт з дисципліни "Ландшафтна екологія"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Внукова Н. В., Коверсун С. О. Методичні вказівки до 
практичних робіт з дисципліни "Ландшафтна екологія. ХНАДУ, 2016. - с. 16. 

 

Анотація   

Ландшафтна екологія включає в себе питання вивчення 
багатокомпонентних інтегральних екосистем, прогнозування розвитку 
природних і природно-техногенних процесів, пояснює взаємозв'язки 
між ними.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88549  
 

Дата реєстрації авторського права  11.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Ярхо Тетяна Олександрівна, Мороз Ірина Іванівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Ярхо Тетяна Олександрівна, Мороз Ірина Іванівна, 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 "Учебно-методическое пособие 
"ОПРЕДЕЛЕННЫЙ ИНТЕГРАЛ (лекции и практикум по высшей 
математике для иностранных студентов)"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Посібник містить стислий виклад основних теоретичних положень по 
темі "Визначний інтеграл і його застосування" з акцентом на змістовну 
частину понять і їх якісне представлення.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88550  
 

Дата реєстрації авторського права  11.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Ярхо Тетяна Олександрівна  
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Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Ярхо Тетяна Олександрівна, 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 "Теорія числових рядів: смисловий, 
доказовий, практичний аспекти"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

В посібнику розглянуто основні поняття (числовий ряд, збіжний 
числовий ряд, загальний член ряду), необхідну ознаку збіжності ряду, 
критерій Коші збіжності ряду, основні властивості збіжних рядів, ряди 
з невід'ємними членами (ознаки порівняння, ознака Даламбера, ознака 
Коші, інтегральна ознака Маклорена-Коші), знакозмінні ряди. 
  

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88551  
 

Дата реєстрації авторського права  11.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Мороз Ірина Іванівна, Нацик Людмила Дмитрівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Мороз Ірина Іванівна, Нацик Людмила Дмитрівна, 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 "Учебно-методическое пособие 
"Функции одной переменной. Пределы и непрерывность функции"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Навчально-методичний посібник написано у формі опорного 
конспекту. Теоретичний матеріал ґрунтується на численних 
прикладах. Наведені задачі для самостійної роботи студентів і типові 
завдання. 
  

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88552  
 

Дата реєстрації авторського права  11.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Ярхо Тетяна Олександрівна, Ємельянова Тетяна Вікторівна, 
Фастовська Тамара Борисівна  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Ярхо Тетяна Олександрівна, Ємельянова Тетяна Вікторівна, 
Фастовська Тамара Борисівна, 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 "Учебно-методическое пособие 
"Лекции и практикум по высшей математике для иностранных 
студентов. Неопределенный интеграл"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

В посібнику представлено основні методи інтегрування, прийоми 
інтегрування раціональних, ірраціональних та деяких 
трансцендентних виразів, наведено основні теоретичні положення, 
докладно розібрані приклади і завдання для самостійної роботи.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88553  
 

Дата реєстрації авторського права  11.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Ярхо Тетяна Олександрівна, Ємельянова Тетяна Вікторівна, 
Фастовська Тамара Борисівна  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Ярхо Тетяна Олександрівна, Ємельянова Тетяна Вікторівна, 
Фастовська Тамара 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)  Навчально-методичний посібник "Лекції і практикум з вищої 
математики для іноземних студентів. Невизначений інтеграл"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

В посібнику представлено основні методи інтегрування (табличний, 
заміни змінної, інтегрування частинами), прийоми інтегрування 
раціональних, ірраціональних та деяких трансцендентних виразів, 
наведено основні теоретичні положення, докладно розібрані приклади і 
завдання для самостійної роботи. Призначений для іноземних студентів 
перших курсів усіх спеціальностей денної і заочної форм навчання.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88554  
 

Дата реєстрації авторського права  11.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Онісіфорова Валентина Юріївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Онісіфорова Валентина Юріївна, 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 підхід до 
оцінювання ефективності витрат на корпоративне медичне 
страхування"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

В роботі обґрунтовано, що добровільне медичне страхування 
працівників стає все більше поширеним інструментом додаткового 
компенсаційного пакета, який ефективно використовується 
власниками та менеджментом підприємств для підвищення рівня 
лояльності працівників до підприємства.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88555  
 

Дата реєстрації авторського права  11.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Попова Анжела Миколаївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Попова Анжела Миколаївна, 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 "Державні можливості розвитку 
міжнародного туризму для підвищення експортного потенціалу 
України"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Одним із засобів підвищення цікавості та формування позитивного 
ставлення до України є організація та проведення на території України 
спортивних, масово-культурних та музичних заходів із залученням 
міжнародних учасників. Сучасні умови світового господарювання 
дають можливість оцінювати національні ресурси України як частину 
світового капіталу, але при цьому відповідно і частина світового 
капіталу може стати частиною української економіки.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88556  
 

Дата реєстрації авторського права  11.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Попова Анжела Миколаївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Попова Анжела Миколаївна, Харківський національний 
автомобільно-дорожній університет 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір науково-практичного характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір науково-практичного характеру "Перспективи розвитку 
міжнародного туризму як засобу підвищення експортного потенціалу 
України"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Проаналізовано теоретико-методологічні аспекти розвитку 
міжнародного туризму, досліджено історико-культурну спадщину у 
світлі розвитку туристичної галузі країни.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88557  
 

Дата реєстрації авторського права  11.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Сліпіч Юлія Володимирівна, Задніпрянна Наталія Георгіївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір учбово-практичного характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчально-методичний посібник "7 steps to Art. 7 кроків до 
Мистецтва"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: 7 steps to Art. 7 кроків до Мистецтва: навч.-метод. пос. / 
Ю. В. Сліпіч, Н. Г. Задніпрянна. - Х.: ПП "Юнісофт", 2018. - 120 с.: іл. - 
Англ. 

 

Анотація   

Навчально-методичний посібник для дітей молодшого шкільного віку 
знайомить з еволюцією Всесвіту через витвори образотворчого 
мистецтва.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88558  
 

Дата реєстрації авторського права  11.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Сліпіч Юлія Володимирівна, Задніпрянна Наталія Георгіївна  
 

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)  Навчальний посібник "Beauty of Art. Краса мистецтва"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Сліпіч Ю. В., Задніпрянна Н. Г. Beauty of Art. Краса 
мистецтва: навч. пос. Херсон: КВНЗ "Херсонська академія неперервної 
освіти", 2019. 120 с.: іл. Анг. 

 

Анотація   

Навчальний посібник для дітей 9-11 років знайомить з видами 
мистецтва, кожен з яких має власну мову та засоби вираження.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88559  
 

Дата реєстрації авторського права  11.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Ємельяненко Лариса Михайлівна, Малий Іван Йосипович, Дзензелюк 
Катерина 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)  Твір наукового характеру "Імплементанція концепції інклюзивного 
розвитку в практику регулювання зайнятості населення"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88560  
 

Дата реєстрації авторського права  11.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Федірко Наталія Вікторівна, Нестерова 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)  Твір наукового характеру "Зовнішня трудова міграція та стан ринку 
праці в Україні" 

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88561  
 

Дата реєстрації авторського права  11.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Ємельяненко Лариса Михайлівна, Дзензелюк 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)  Твір наукового характеру "Впровадження публічної політики 
розвитку інклюзивного ринку праці в Україні"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88562  
 

Дата реєстрації авторського права  11.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Федоренко Ірина Анатоліївна, Зась Денис Сергійович  
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Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Бюджетування як інструмент системи фінансового 
планування промислових підприємств"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Федоренко І. А., Зась Д. С. Бюджетування як 
інструмент системи фінансового планування промислових підприємств 
// Бізнес інформ. - 2018. - № 2. - С. 240-252. 

 

Анотація   

Твір присвячено узагальненню концептуальних аспектів 
бюджетування на промисловому підприємстві.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88563  
 

Дата реєстрації авторського права  13.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Порошенко Марина Анатоліївна, Колупаєва Алла Анатоліївна, 
Ярошук Марина Вікторівна, Таранченко Оксана Миколаївна, 
Прохоренко Леся Іванівна, Гудим Ірина Миколаївна, Федоренко 
Оксана Филимонівна, Данілавічюте Елена Анатоліївна, Рібцун Юлія 
Валентинівна, Мельник Аліна Юріївна, Воробей Олена 
Володимирівна, Ярова Ганна Олегівна, Дмитрієва-Заруденко Юлія 
Володимирівна, Болкун Марина Олександрівна, Новосад Валентина 
Євгенівна, Макарук Олена Олександрівна, Самойленко Олеся 
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 "Організаційно-методичні засади 
діяльності інклюзивно-ресурсних центрів"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Організаційно-методичні засади діяльності 
інклюзивно-ресурсних центрів: навчально-методичний посібник / За 
заг. ред. М. А. Порошенко та ін. - Київ: 2018. - 252 с. 

 

Анотація   

В навчально-методичному посібнику розкрито організаційні засади 
інклюзивно-ресурсних центрів, описано рекомендації щодо реалізації 
основних функцій інклюзивно-ресурсних центрів, зокрема проведення 
комплесної психолого-педагогічної оцінки розвитку дитини, навчання 
психолого-педагогічних, корекційно-розвиткових послуг дітям з 
особливими освітніми потребами та забезпечення їх системного 
кваліфікованого супроводу.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88564  
 

Дата реєстрації авторського права  14.05.2019  
 



Авторське право і суміжні права. Бюлетень № 53, 2019 

 

518 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Панченко Михайло Сергійович  
 

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)  Синопсис телевізійної програми "Бізнес реаліті шоу "Додана 
Вартість"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Два рівнозначних учасники з двох різних сфер бізнесу та організацій 
(які працевлаштовані або претендують на роботу) на короткий час 
обмінюються місцями. Один з них відправляється освоювати новий 
бізнес з позиції стажиста, а інший з позиції управлінця, опиняючись в 
абсолютно нових для себе обставинах.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88565  
 

Дата реєстрації авторського права  15.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Шевчик Ольга Михайлівна (ShevchykEducation)  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, ілюстрація, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературно-письмовий твір з ілюстраціями "Методичні рекомендації 
щодо опанування навичками усної лічби. Нементальна арифметика"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88566  
 

Дата реєстрації авторського права  15.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Шевчик Ольга Михайлівна (ShevchykEducation)  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, ілюстрація, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературно-письмовий твір з ілюстраціями "Методичні рекомендації 
щодо вивчення таблиці множення за 6 днів в ігровій формі"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88567  
 

Дата реєстрації авторського права  15.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Івлєв Олег Вікторович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Львица"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88568  
 

Дата реєстрації авторського права  15.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Бастричев Вадим Іванович, Бастричева Олена Валеріївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, креслення, ескіз  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Опис з ілюстраціями "Описание единого комплекса объектов 
средового дизайна для формирования интерьеров жилых помещений 
архитектурного объекта, как гармоничной среды обитания человека"    

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88569  
 

Дата реєстрації авторського права  15.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Процюк Олег Володимирович, Алєксєєва-Процюк Діана 
Олександрівна  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Національна академія внутрішніх справ 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературно-письмовий твір учбового характеру "Методика 
"Кваліфікація порушення встановленого законом порядку 
трансплантації органів або тканин людини"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Мета запропонованої методики ґрунтується на поглибленому 
дослідженні кількісних і якісних характеристик даного злочину, 
вивченні їх зв'язків, систематичному опрацюванні законодавчих та 
інших нормативно-правових актів, узагальнених матеріалах 
практичної діяльності органів поліції.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88570  
 

Дата реєстрації авторського права  15.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Кудінов Вадим Анатолійович, Пакриш Олександр Євгенович  
 

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 "Інформаційні технології в 
психології"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Метою створення даного твору є вивчення в навчальному закладі 
курсу "Інформаційні технології в психології". Зазначений курс 
складається з 6 тем.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88571  
 

Дата реєстрації авторського права  15.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Предборський Валентин Антонович, Овчаренко Леся Валеріанівна, 
Островерх Лариса Леонідівна, Тараненко Юрій Олександрович, Фаїзов 
Анатолій Вікторович, Грущенко Олена Анатоліївна, 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 наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Мультимедійний навчальний посібник "Основи 
економічної теорії"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Посібник розроблений з урахуванням вимог навчальної програми 
дисципліни "Основи економічної теорії", яка викладається в 
Національній академії внутрішніх справ. Посібник містить навчальні,  
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методичні та мультимедійні матеріали, розкриває зміст навчальної 
дисципліни стосовно найважливіших наукознавчих питань 
економічної теорії.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88572  
 

Дата реєстрації авторського права  15.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Кравець Віталій Михайлович, Павлишин Олег Володимирович, 
Роговенко Марія Михайлівна, Шевчук Роман Миколайович, Носенко 
Олександр Володимирович, 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 наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Мультимедійний навчальний посібник "Політологія"  
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У посібнику розглянуті основи політології як науки і як навчальної 
дисципліни, витоки її виникнення та розвитку. Авторський колектив 
ставить за мету розкрити зміст політології, її об'єкт, предмет, методи і 
функції, розглянути історію політичних знань, включаючи українську 
політичну традицію, її джерела, соціокультурні підстави, історичну 
динаміку.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88573  
 

Дата реєстрації авторського права  15.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Гаврилюк Володимир Андрійович, Бортнік Андрій Миколайович, 
Бортнік Тетяна Павлівна, Августинович Марія Богданівна, Середюк 
Леонід Євгенович  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Поліська дослідна станція Національного наукового центру "Інститут 
ґрунтознавства та агрохімії імені О. Н. Соколовського" 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір науково-практичного характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Брошура "Шляхи раціонального використання природних ресурсів 
(торф, сапропель) та ведення агропромислового виробництва на 
радіоактивно забруднених ландшафтах Західного Полісся для 
отримання радіологічно безпечної продукції (методичні рекомендації)"  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Шляхи раціонального використання природних 
ресурсів (торф, сапропель) та ведення агропромислового виробництва 
на радіоактивно забруднених ландшафтах Західного Полісся для  
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                                                           отримання радіологічно безпечної продукції: науково-практичні 
рекомендації / за заг. ред. В. А. Гаврилюка. - Луцьк, 2015. - 30 с. 

 

Анотація   

Подано оцінку радіоактивно забруднених торфовищ та озерних 
відкладів Волинського полісся та наведено ефективні технології їх 
використання як компонентів для виготовлення добрив та препаратів.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88574  
 

Дата реєстрації авторського права  15.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Гаврилюк Володимир Андрійович, Коляда Ольга Василівна, Валецька 
Оксана Вікторівна, Середюк Леонід Євгенович  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Поліська дослідна станція Національного наукового центру "Інститут 
ґрунтознавства та агрохімії імені О. Н. Соколовського" 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір науково-практичного характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Брошура "Рекомендації щодо удобрення овочевих культур в умовах 
органічного виробництва Західного Полісся України"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Рекомендації щодо удобрення овочевих культур в 
умовах органічного виробництва Західного Полісся України : науково-
практичні рекомендації / за заг. ред. В. А. Гаврилюка. - Луцьк, 2015. - 
41 с. 

 

Анотація   

Наведено основні положення щодо удобрення сільськогосподарських 
культур за вирощування в умовах органічного виробництва.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88575  
 

Дата реєстрації авторського права  15.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Грінберг Галина Леонідівна, Любчик Леонід Михайлович, Любчик 
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 "Моделювання оптимальної стратегії інвестора на 
фінансовому ринку"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Розглянута задача побудови оптимальної динамічної стратегії 
формування портфеля інвестора. Визначено оптимальні параметри 
розподілу капіталу, що характеризують структуру портфеля інвестора. 
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88576  
 

Дата реєстрації авторського права  15.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Грінберг Галина Леонідівна, Любчик Марія 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 "Идентификация нелинейных функций предпочтения в 
задачах многокритериального экспертного оценивания"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У роботі розглядається задача ідентифікації нелінійної функції переваг 
експертів на основі вимірювальних часткових показників.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88577  
 

Дата реєстрації авторського права  15.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Грінберг Галина Леонідівна, Любчик Леонід 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 "Детерминированные балансные динамические модели сетей 
снабжения"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У роботі запропоновано методику побудови детермінованих балансних 
динамічних моделей мереж постачання з застосуванням методу 
компартаментального моделювання та динаміки середніх.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88578  
 

Дата реєстрації авторського права  15.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Грінберг Галина Леонідівна, Любчик Леонід Михайлович  
 

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 "Прогнозирование финансовых временных рядов на основе 
метода опорных векторов"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У роботі розглянуто задачу моделюювання та прогнозування часових 
рядів складної структури, які генеруються динамічною системою з 
нелінійною функцією відображення.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88579  
 

Дата реєстрації авторського права  15.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Грінберг Галина Леонідівна, Любчик Леонід 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 "Коррекция автоматизированного расчета технико-
экономических показателей энергоблока в условиях неточных 
измерений"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У роботі розглядається задача корекції обчислювальних техніко-
економічних показників енергоблоків з урахуванням похибок 
вимірювань технологічних параметрів.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88580  
 

Дата реєстрації авторського права  15.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Білошкурська Наталія Володимирівна, Білошкурський Микола 
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)  Наукова стаття "Integrated assessment of  technological development of 
industrial production in Ukraine"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У статті проведено аналіз технологічної динаміки найбільших 
промислових підприємств за видами промислової діяльності та 
запропонований методичний підхід до формування інтегрального 
показника технологічного розвитку промислового виробництва в 
Україні.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88581  
 

Дата реєстрації авторського права  15.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Куніцький Юрій Леонідович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературно-письмовий твір наукового характеру "Принцип 
описування симптомів і синдромів в невідкладній хірургії"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Описування симптомів і синдромів в невідкладній хірургії надає 
послідовний перелік останніх, характерних для скарг, анамнезу, 
об'єктивних, лабораторних і інструментальних ознак окремо.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88582  
 

Дата реєстрації авторського права  15.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Лисенко Людмила Олександрівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Наукова стаття "Teaching spelling techniques as an eficient tool in 
language learning"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Лисенко Л. О. Teaching spelling techniques as an eficient 
tool in language learning // Наукові записки. - 2019. - №174. - С. 142-145. 

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88583  
 

Дата реєстрації авторського права  15.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Куніцький Юрій Леонідович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературно-письмовий твір наукового характеру "Трьохетапне 
хірургічне лікування хворих з поєднаними захворюваннями органів  
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                                                           гепатопанкреатодуоденальної системи при загрозі розвитку 
ускладнень, небезпечних для життя"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Проводиться комплекс діагностичних і лікувальних заходів при 
поєднанних захворюваннях органів гепатопанкреатодуоденальної 
системи (жовчнокам'яної, ускладненої механічною жовтяницею, 
виразкової хвороб і вторинного панкреатиту), заснований на 
малоінвазивних технологіях з метою виключення вірогідності розвитку 
ускладнень, які становлять загрозу для життя хворого.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88584  
 

Дата реєстрації авторського права  15.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Куніцький Юрій Леонідович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературно-письмовий твір наукового характеру "Синдром холемії 
при деструктивному холециститі"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

При гострому деструктивному холециститі спостерігається підвищення 
рівня білірубіну крові.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88585  
 

Дата реєстрації авторського права  15.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Куніцький Юрій Леонідович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературно-письмовий твір наукового характеру "Трактовка 
поняття хірургічного стресу"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Хірургічний стрес - це багатофакторна дія на системи і органи 
хірургічної операції, політравми, ускладнень гострих хірургічних 
захворювань, що призводять до виникнення "ушкоджувального 
чинника".  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88586  
 

Дата реєстрації авторського права  15.05.2019  
 

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)  Літературний письмовий твір "Трансформационная психологическая 
игра "Расправь крылья". Методическое пособие"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Подорож по яскравому та цікавому шляху, етапи якого стосуються 
періодів життя.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88587  
 

Дата реєстрації авторського права  15.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Куніцький Юрій Леонідович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературно-письмовий твір наукового характеру "Морфологічна 
основа принципу зворотнього зв'язку клінічної течії хронічних 
запальних захворювань органів гепатопанкреатодуоденальної 
системи"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 Патологічний процес при хронічних захворюваннях в  органах 
гепатопанкреатодуоденальної системи, які об'єднують жовчнокам'яну, 
виразкову хвороби і панкреатит, протікає за  принципом позитивного 
зворотнього зв'язку.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88588  
 

Дата реєстрації авторського права  15.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Червонська Лілія Миколаївна, Пащенко Інна 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 до самостійної 
роботи студентів з дисципліни "Постановка голосу"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Розроблено на основі робочої програми курсу "Постановка голосу" та 
навчального плану освітньої програми підготовки бакалаврів за 
напрямом 014.13 Середня освіта "Музичне мистецтво".  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88589  
 

Дата реєстрації авторського права  15.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Майстренко 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)  Методичний посібник "Методичні рекомендації для самостійної 
роботи з курсу "Іноземна мова (за професійним спрямуванням)" для 
студентів І курсу факультету фізичної культури та спорту"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Майстренко Л. В. Методичні рекомендації для 
самостійної роботи з курсу "Іноземна мова (за професійним 
спрямуванням)" для студентів І курсу факультету фізичної культури 
та спорту. - Миколаїв, ФОП Швець В. М., 2017, 116 с. 

 

Анотація   

Вміщені в цьому посібнику тренувальні вправи, тексти розраховані на 
студентів денного відділення І курсу факультету фізичного виховання.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88590  
 

Дата реєстрації авторського права  15.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Гордієць Інна Аліківна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір науково-методичного характеру 
"Робочий зошит для практичних занять з дисципліни "Зарубіжна 
література". Частина І"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Зошит містить практичні завдання з навчальної дисципліни 
"Зарубіжна література".  
 

 



Авторське право і суміжні права. Бюлетень № 53, 2019 

 

529 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88591  
 

Дата реєстрації авторського права  15.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Білова Наталія 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)  Наукова стаття "Monitoring of the quality of prospective music teachers' 
professional training"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Bilova Nataliia. Monitoring of the quality of prospective 
music teachers' professional training // Modern tendencies in pedagogical 
education and science of Ukraine and Israel: the way to integration. - 2016. - 
№ 7. - P. 20-27. 

 

Анотація   

У статті розглянуто сутність педагогічного моніторингу як системно 
організованого відстеження і оцінки стану навчання майбутніх 
учителів музики з метою прогнозування й коригування його 
результатів.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88592  
 

Дата реєстрації авторського права  15.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Іозіс Іванна Вадимівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір науково-практичного характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Стаття "Професійна культура у сучасній науці"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Стаття присвячена аналізу та визначенню основних підходів до 
поняття "професійна культура" у сучасній науці.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88593  
 

Дата реєстрації авторського права  15.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Іозіс Іванна Вадимівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Стаття "Основні складові процесу формування професійної культури"  
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Стаття призначена визначенню та аналізу основних складових 
компонентів професійної культури, вивченню основних умов для 
підвищення рівня професійної культури у майбутніх фахівців.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88594  
 

Дата реєстрації авторського права  15.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Іозіс Іванна Вадимівна  
 

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 "Теоретичні підходи до визначення професійної культури"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У статті порушено проблему аналізу основних підходів до визначення 
поняття "професійна культура". Проаналізовано наукові дослідження з 
даної теми. Визначено складові професійної культури.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88595  
 

Дата реєстрації авторського права  15.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Бортник Сергій Генадійович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка художньо-графічних зображень для індивідуалізації товарів і 
послуг "Звір"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Збірка містить два варіанти, один з яких являє собою оригінальне 
стилізоване зображення вовка, в пащі якого пляшка, а другий містить 
таке ж саме зображення, під яким у двох рядках розміщені написи.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88596  
 

Дата реєстрації авторського права  15.05.2019  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Кравчук Анастасія Ігорівна (NITA, Anastasia Kravchuk)  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Найди меня"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Сучасна естрадна пісня, написана російською мовою.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88597  
 

Дата реєстрації авторського права  15.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Кравчук Анастасія Ігорівна (NITA, Anastasia Kravchuk)  
 

Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Відчуваю"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Сучасна українська естрадна пісня.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88598  
 

Дата реєстрації авторського права  15.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Катуніна Ольга Сергіївна, Гузенко Оксана Юріївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Стаття "Моделі машинного навчання в маркетингових дослідженнях 
ринку продуктів харчування"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Катуніна О. С., Гузенко О. Ю. Моделі машинного 
навчання в маркетингових дослідженнях ринку продуктів харчування 
// Моделювання та інформаційні системи в економіці. - 2018. - № 95. - С. 
146-169. 

 

Анотація   

Розглянуто питання розробки математичного інструментарію 
дослідження тенденцій формування попиту та прогнозування розвитку 
ринку продуктів харчування.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88599  
 

Дата реєстрації авторського права  15.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Войтенко Володимир Іванович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Система автоматизованого проектування 
технологічних процесів механічної обробки SAPR 2020" ("SAPR 2020")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма призначена для програмної підтримки процесу 
проектування текстової технологічної документації на витоговлення 
деталей машинобудівного виробництва, реалізує: загальну організацію 
діалогу при проектуванні в  таких режимах: проектування обробки 
нової деталі; продовження проектування обробки чергової деталі; 
перегляд та редагування робочого варіанта технології; випуск 
стандартного документа по ГОСТ 3.1118-95, форма 3 САПР; 
формування діаграми трудомісткості операцій механічної обробки.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88600  
 

Дата реєстрації авторського права  15.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Коваль Ганна Михайлівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір науково-практичного характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науково-практичний твір "Методичний посібник користувача 
"Організація компанії-експедитора автомобільних і змішаних 
перевезень вантажів, резидента України під зареєстрованою 
торгівельною маркою та управління господарською діяльністю цієї 
компанії"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88601  
 

Дата реєстрації авторського права  15.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Матвійчук Наталія Миколаївна, Коленда Наталія Вікторівна, 
Шульська Наталія Миколаївна, Черчик Лариса Миколаївна  

 



Авторське право і суміжні права. Бюлетень № 53, 2019 

 

533 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Стаття "Стратегічні напрями модернізації житлового фонду як 
запорука енергетичної безпеки України"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Матвійчук Н. М., Черчик Л. М., Коленда Н. В., 
Шульська Н. М. Стратегічні напрями модернізації житлового фонду як 
запорука енергетичної безпеки України // Фінансово-кредитна 
діяльність: проблеми теорії та практики. - 2018. - Випуск 1 (24). - С. 443-450. 

 

Анотація   

В статті обґрунтовано необхідність розроблення комплексної 
довгострокової стратегії модернізації застарілого та енергоємного 
житлового фонду України з метою забезпечення його 
енергоефективності та підвищення енергетичної безпеки держави.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88602  
 

Дата реєстрації авторського права  15.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Коленда Наталія Вікторівна, Черчик Лариса Миколаївна, Матвійчук 
Наталія Миколаївна, Колосок Андрій Мирославович  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Стаття "Production capacity management in the context of provision of 
economic safety of the enterprise"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Kolenda  N. V., Cherchyk L. N, Matviichuk N. M., 
Kolosok A. M. Producnion capacity management in the context of provision 
of economic safety of the enterprise // Фінансово-кредитна діяльність: 
проблеми теорії та практики. - 2017. - № 2 (23). - С. 148-155. 

 

Анотація   

Сформовано авторське трактування поняття "виробнича потужність". 
Визначено сутність управління виробничою потужністю підприємства 
та запропоновано його алгоритм. Розглянуто особливості 
стратегічного, тактичного та оперативного управління виробничою 
потужністю в контексті забезпечення економічної безпеки 
підприємства.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88603  
 

Дата реєстрації авторського права  15.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Черчик Лариса Миколаївна, Коленда Наталія Вікторівна, Матвійчук 
Наталія Миколаївна  
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Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Стаття "Models of social entrepreneurship"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: L. N. Cherchyk, N. V. Kolenda, N. M. Matviichuk. Models 
of social entrepreneurship // Науковий вісник Полісся. - 2017. - № 3 (11). - 
С. 72-76. 

 

Анотація   

У статті розглянуто підходи до обґрунтування моделей соціального 
підприємства; обґрунтовано низку моделей відповідно до 
сформульваних авторами функціональних ознак соціальних 
підприємств в контексті забезпечення соціальної безпеки населення.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88604  
 

Дата реєстрації авторського права  15.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Михальчук-Осадча Олександра Ігорівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір "МЕҐҐІ"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Новела, основана на реальних подіях, в основі якої - особистий 
щоденник авторки. Героїня твору, вісімнадцятирічна Олександра, 
вирішує "почати нове життя" і схуднути та навіть не уявляє наскільки 
все зміниться в найближчому майбутньому.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88605  
 

Дата реєстрації авторського права  15.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Янковська Ніка 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 "Другая Я"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88606  
 

Дата реєстрації авторського права  15.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Слабий Орест Олегович, Мойсишин Василь 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 "Бібліотека моделювання 
"OFFSHOREDRILL"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма створена на мові моделювання Modelicf  і використовується 
для побудови ієрархічних топологічних імітаційних моделей бурових 
систем, що використовується при бурінні свердловин на морі.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88607  
 

Дата реєстрації авторського права  15.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Єрмоленко Олександр Ілліч  
 

Повне ім'я 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 "Телевізійне шоу-гра "Піраміда"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Твір призначений для організації і проведення телевізійного 
пізнавально-розважального шоу в формі гри. Дозволяє учасникам, 
використовуючи свої знання та ерудицію, виграти грошову 
винагороду, а глядачам цікаво і з користю провести час дозвілля.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88608  
 

Дата реєстрації авторського права  15.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Олексенко Роман Іванович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Товарна інноваційна політика: збірник кросвордів для 
самостійного вивчення дисциплінии"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Збірник містить завдання у вигляді кросвордів за темами предмета 
Товарно-іноваційна політика для другого рівня освіти "Магістр". Їх 
розгадування дає можливість перевірити знання студентів з теорії 
маркетингу, знання текстів, термінів та визначень.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88609  
 

Дата реєстрації авторського права  15.05.2019  
 

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 II) для 
студентів І і IІ 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   

Твір містить пам'ятки, тематично згруповані вправи та транскрипти 
аудіо- та відеоматеріалів для навчання аудіювання лекцій і новин.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88610  
 

Дата реєстрації авторського права  15.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Лейцюсь Галина Михайлівна, 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 з дисципліни "Практика перекладу з другої 
іноземної мови (німецька мова) (частина I)" для студентів ІV курсу 
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   

Твір містить перелік вправ та завдань відповідно до програмових тем, 
що винесені на самостійне опрацювання.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88611  
 

Дата реєстрації авторського права  15.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Осипов Валентин Олександрович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Національний транспортний університет 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Оцінка безпеки дорожнього руху"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Комп'ютерна програма "Оцінка безпеки дорожнього руху" являє 
собою інформаційну систему моніторингу потенційно небезпечних 
об'єктів дорожньої інфраструктури на основі збору вихідних даних та 
порівняння їх з еталоном -  існуючою нормативною базою.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88612  
 

Дата реєстрації авторського права  15.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Бакуліч Олена Олександрівна, Заяц Ольга Василівна, Самойленко 
Євген Сергійович, Севост'янова Аліна Валеріївна  

 

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 
курсової роботи з дисципліни "Екологічний менеджмент" для 
студентів освітнього ступеня "магістр" денної форм навчання за 
спеціальністю 073 "Менеджмент" освітня програма: "Менеджмент 
природоохоронної діяльності"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88613  
 

Дата реєстрації авторського права  15.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Ципко Вікторія Віталіївна, Грищук Олександр Казимирович, Іванчук 
Світлана Іванівна, Софійчук Катерина Костянтинівна, Темник Інга 
Олександрівна, Щербакова Надія Олександрівна, Павловська Валерія 
Юріївна  
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Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Національний транспортний університет 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір "Варіанти контрольних завдань та 
методичні вказівки для виконання контрольних робіт з циклу 
дисциплін професійної підготовки для студентів четвертого курсу 
заочної форми навчання. Спеціальність - 242 "Туризм"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Запропоновані варіанти контрольних завдань та методичні вказівки 
для виконання контрольних робіт з циклу дисциплін професійної 
підготовки для студентів за спеціальністю - 242 "Туризм" Центру 
заочного та дистанційного навчання.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88614  
 

Дата реєстрації авторського права  15.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Левицький Роман Миронович  
 

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 "ВАПРЕХ UAPRAS"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Збірка творів образотворчого мистецтва являє собою емблему 
Всеукраїнська асоціація пластичних, реконструктивних та естетичних 
хірургів.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88615  
 

Дата реєстрації авторського права  15.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  FREMKE ELENA (псевдонім), SIIUZAR SOFIIA (псевдонім), 
TIMOFEEV EVGENII (псевдонім)  

 

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 "Логотип "Pretty People"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Авторські ескізи, які презентують комбінований логотип зі словесною 
частиною "Pretty People" та окремо, автори надають для деталізації, 
ескізи кожного зображувального елемента даного логотипу. 
  

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88616  
 

Дата реєстрації авторського права  17.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Оснач Оксана Василівна, Лопушинський 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)  Літературний твір "Зображення на рибі"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У творі викладено як малювати зображення на рибі олійними фарбами. 
  

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88617  
 

Дата реєстрації авторського права  17.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Мицик Ганна Михайлівна, Клопов Роман Вікторович, Гоменюк 
Сергій Іванович  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Система оцінки стану готовності майбутніх 
логопедів (Система майбутній логопед)" ("Система майбутній 
логопед")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Комп'ютерна програма "Система оцінки стану готовності майбутніх 
логопедів (Система майбутній логопед)" призначена для оцінювання 
рівня готовності майбутніх фахівців-логопедів до професійної 
діяльності в сільській місцевості. Ця комп'ютерна програма є першою 
в Україні, вона дозволяє оцінити сформованість компонентів 
готовності майбутніх логопедів до професійної діяльності на селі та 
розрахувати інтегральний показник цієї готовності. Також користувач 
має можливості проведення динамічних досліджень, статистичної 
обробки отриманих даних та експорту даних для подальшої 
нестандартної складної статистичної обробки отриманих показників. 
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88618  
 

Дата реєстрації авторського права  17.05.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Богданович Володимир Юрійович, Сиротенко Анатолій 
Миколайович, Прима Андрій Миколайович  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Науковий твір "Метод асиметричного реагування на загрози воєнній 
безпеці держави"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Розглядається метод асиметричного реагування, який полягає у 
послідовному виконанні визначених процедур щодо аналізу 
безпекового середовища, моніторингу, оцінювання рівня та характеру 
загроз воєнного або гібридного визначення необхідних ресурсів, 
потрібного часу і потрібного рівня деескалації (нейтралізаційного 
зсуву) загрози та формування необхідних для цього груп суб'єктів 
збройних сил та їх потрібних спроможностей для формування 
потенціалу асиметричної протидії.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88619  
 

Дата реєстрації авторського права  17.05.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Берегова Наталія Петрівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Літературний письмовий твір наукового характеру "Програма 
корекції особистісних характеристик літньої людини"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Мета авторської програми: розвиток здатності до самоаналізу, 
усвідомлення вікових змін; гармонізація Я-концепції літньої людини, її 
уявлень і ставлення до себе; формування навичок емоційної і 
поведінкової саморегуляції.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88620  
 

Дата реєстрації авторського права  17.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Козіна-Сіденко Наталія Вікторівна (Н. Козіна)  
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Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Складений твір, літературний письмовий твір (поезія)  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірник віршів "Я/Н/ВАРЬ"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88621  
 

Дата реєстрації авторського права  17.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Комар Таїсія Василівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Монографія "Становлення професійної зрілості фахівця 
соціономічного профілю"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У монографії висвітлено феномен становлення професійної зрілості 
фахівця соціономічного профілю як інтегративної системи 
особистісних, академічних і соціальних якостей. Визначено сутнісно-
фундаментальні характеристики професійної зрілості.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88622  
 

Дата реєстрації авторського права  17.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Берегова Наталія Петрівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір наукового характеру "Програма 
формування психологічної готовності старшокласників до створення 
сім'ї"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Мета авторської програми: формування знань про сім'ю та сімейний 
інститут, оволодіння необхідними техніками роботи над собою; 
активізація процесів особистісного саморозвитку; формування навичок 
емоційної і поведінкової саморегуляції.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88623  
 

Дата реєстрації авторського права  17.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Кошун Микола Мирославович, Пайда Володимир Петрович, Булгаков 
Владислав Віталійович, Грабчак Едуард Олександрович, Когут Нікіта 
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 "QRWaiter"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма розроблена для оптимізації сфери обслуговування. Її мета 
зменшити фактичний час обслуговування в закладах харчування. 
Цього можна досягти автоматизувавши процес здійснення замовлення. 
Офіціанту не потрібно підходити до столу та приймати замовлення. 
Гість закладу самостійно робить замовлення через веб-браузер на 
своєму смартфоні, а офіціант його приймає через веб-сторінку, 
відкриту у своєму браузері.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88624  
 

Дата реєстрації авторського права  17.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Кокун Олег Матвійович, Савенкова 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)  Стаття "Психосоматические аспекты сохранения и восстановления 
здоровья личности"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Кокун О. М., Савенкова И. И. Психосоматические 
аспекты сохранения и восстановления здоровья личности // Здоровье. 
Личность. Общество: сборник научных трудов. - 2014. - С. 63-88. 

 

Анотація   

У статті представлено психосоматичні аспекти збереження та 
відновлення здоров'я особистості з позиції психології часу. 
Обґрунтовано психосоматичний та соматопсихічний підходи до 
виокремлення чинників порушення психічного та соматичного стану 
людини.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88625  
 

Дата реєстрації авторського права  17.05.2019  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Дідух Микола Леонтійович, Савенкова Ірина Іванівна, Шевченко 
Володимир Володимирович, Венгер 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)  Стаття "Mechanisms and Factors of Individuation"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У статті представлено теоретичний аналіз та результати емпіричного 
дослідження щодо особливостей, етнічної ідентичності українців. 
Виокремлено основні механізми та фактори етнічної ідентичності 
багатокультурного населення України.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88626  
 

Дата реєстрації авторського права  17.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Савенкова Ірина Іванівна, Дідух Микола Леонтійович, Чугуєва Інна 
Євгеніївна, 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)  Стаття "Chronopsychological Mental Development Dysontogenesis 
Prognosing In Pre-School Children"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У статті представлено аналіз чинників, які зумовлюють перебіг 
дизонтогенезу розумового розвитку, диференціацію проявів інтелекту у 
дітей з розумовою відсталістю та затримкою психічного розвитку.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88627  
 

Дата реєстрації авторського права  17.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Савенкова Ірина Іванівна, Дідух Микола Леонтійович, Мухіна 
Людмила Михайлівна, 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)  Стаття "Large biological cycle duration in patients with respiratory organs 
disorders"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У статті розкривається психосоматичний аспект перебігу захворювань 
органів дихання з позиції психології часу, розкрито диференціацію часу 
проявів психосоматичних захворювань органів дихання.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88628  
 

Дата реєстрації авторського права  17.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Савенкова Ірина Іванівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Стаття "Фактор часу та проблема психодіагностики 
гастроентерологічних розладів"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Ірина Савенкова. Фактор часу та проблема 
психодіагностики гастроентерологічних розладів // Психологія і 
суспільство. - 2005. - № 1 (19). - С. 92-98. 

 

Анотація   

У статті розкрито значення фактора часу у діагностиці 
гастроентерологічних розладів психосоматичного ґенезу. Обґрунтовано 
індивідуально зумовлені закономірності та механізми переживання 
часу на контингенті дітей, які страждають на хронічні неінфекційні 
захворювання шлунково-кишкового тракту.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88629  
 

Дата реєстрації авторського права  17.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Савенкова Ірина Іванівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Стаття "Хронопсихологічне прогнозування перебігу психосоматичних 
захворювань"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У статті теоретично та практично обґрунтовується концепція 
хронопсихологічного прогнозування перебігу захворювань у 
психосоматичних хворих.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88630  
 

Дата реєстрації авторського права  17.05.2019  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Савенкова Ірина Іванівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Стаття "Хронопсихологічне прогнозування інтелекту дитини з 
особливими потребами"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Ірина Савенкова. Хронопсихологічне прогнозування 
інтелекту дитини з особливими потребами // Науковий вісник 
Миколаївського національного університету імені В. О. 
Сухомлинського. - 2018. - № 1 (19). - С. 121-127. 

 

Анотація   

У статті подано результати експериментального дослідження щодо 
об'єктивного методу прогнозування дизонтогенезу розумового розвитку 
дітей дошкільного віку. Експериментально доведено, що 
хронометрування дозволить диференціювати форму прояву порушення 
розумового розвитку - розумова відсталість або затримка розумового 
розвитку.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88631  
 

Дата реєстрації авторського права  17.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Савенкова Ірина Іванівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Стаття "Хронобіологічний прогноз загострень захворювань 
пульмонологічного профілю у дітей"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Ірина Савенкова. Хронобіологічний прогноз 
загострень захворювань пульмонологічного профілю у дітей // 
Психологія і суспільство. - 2009. - № 3 (37). - С. 159-164. 

 

Анотація   

У статті подано хронобіологічний прогноз загострень захворювань 
пульмонологічного профілю у дітей. Для більшості обстежених 
загальним є те, що клінічні прояви хвороби не тільки співпадають із 
завершенням чверті тривалих біоциклів та з їх загальним перебігом, 
але й повторюються з певною періодичністю залежно від належності 
людини до тої чи іншої типологічної групи.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88632  
 

Дата реєстрації авторського права  17.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Савенкова 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)  Стаття "Локалізація ступеня суб'єктивної виразності болю в 
онтогенетичній розгортці хворих на хронічні пульмонологічні розлади"  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Ірина Савенкова. Локалізація ступеня суб'єктивної 
виразності болю в онтогенетичній розгортці хворих на хронічні 
пульмонологічні розлади // Психологія і суспільство. - 2006. - № 1 (23). - 
С. 159-164. 

 

Анотація   

У статті експериментально досліджено ступінь суб'єктивної виразності 
болю в різні періоди біологічного циклу життя інваліда, який страждає 
на хронічні пульмонологічні захворювання.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88633  
 

Дата реєстрації авторського права  17.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Савенкова Ірина Іванівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Стаття "Особливості прояву тривожності у хворих на хронічні 
неінфекційні захворювання"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Ірина Савенкова. Особливості прояву тривожності у 
хворих на хронічні неінфекційні захворювання // Психологія і 
суспільство. - 2011. - № 1 (43). - С. 151-157. 

 

Анотація   

У статті відображена диференціація місць найменшого опору у 
індивідів, які страждають на серцево-судинні захворювання з 
урахуванням базового емоційного забарвлення їх поведінки.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88634  
 

Дата реєстрації авторського права  17.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Василіцький Роман Романович  
 

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 тканин"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88635  
 

Дата реєстрації авторського права  17.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  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)  Стаття "Професійна підготовка майбутніх психологів до роботи в 
пенітенціарії із засудженими"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Ірина Литвиненко. Професійна підготовка майбутніх 
психологів до роботи в пенітенціарії із засудженими // Науковий вісник 
Миколаївського національного університету імені В. О. 
Сухомлинського. - 2018. - № 1 (19). - С. 73-86. 

 

Анотація   

У статті висвітлено унікальність, важливість пенітенціарної системи 
для суспільства, її головне завдання - ресоціалізація засуджених.   
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88636  
 

Дата реєстрації авторського права  17.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  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)  Стаття "Особливості професійної підготовки майбутніх психологів до 
роботи з батьками дітей дошкільного віку, які пережили 
психотравмуючі ситуації"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Стаття присвячена проблемі удосконалення викладання курсу 
"Психологія травмуючих ситуацій", особливостей процесу формування 
у майбутніх психологів ціннісного ставлення до сім'ї як до соціального 
інституту, готовності студентів-психологів до роботи з батьками, діти 
яких перенесли психотравмуючі ситуації як кризу втрати.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88637  
 

Дата реєстрації авторського права  20.05.2019  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Коляда Тетяна Анатоліївна, Музиченко Ганна 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 "Вплив демократії на обсяг гарантованих державою 
соціальних послуг населенню та рівень їх фінансового забезпечення в 
умовах посткризового розвитку економіки"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Коляда Т. А., Музиченко Г. В. Вплив демократії на 
обсяг гарантованих державою соціальних послуг населенню та рівень 
їх фінансового забезпечення в умовах посткризового розвитку 
економіки / Збірник наукових праць. Національного університету 
державної податкової служби України. - 2012. - № 1. - С. 181-189. 

 

Анотація   

У статті розглядається сучасний стан, соціальної політики в Україні в 
контексті демократичних перетворень, оцінюється фінансове 
забезпечення гарантованих державою соціальних послуг населенню на 
рівні зведеного бюджету України за 2007-2010 рр., а також 
окреслюються нові пріоритети соціальної політики держави, 
викликані змінами в соціальній структурі суспільства та світовому 
зрушенні на ринку факторів виробництва (капіталу та процесі) в 
умовах посткризового розвитку економіки.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88638  
 

Дата реєстрації авторського права  20.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Коляда Тетяна Анатоліївна, Музиченко Ганна 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 "Узгодження діапазону соціальних функцій держави з 
фінансовими можливостями бюджету в умовах посткризового розвитку 
економіки України"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Коляда Т. А., Музиченко Г. В. Узгодження діапазону 
соціальних функцій держави з фінансовими можливостями бюджету в 
умовах посткризового розвитку економіки України / Збірник наукових 
праць. Національного університету державної податкової служби 
України. - 2011. - № 1. - С. 241-249. 

 

Анотація   

Стаття присвячена аналізу стану фінансового забезпечення виконання 
державою своїх соціальних функцій в посткризовій економіці як 
провідних країн світу, так і України. Особлива увага приділяється 
узгодженню діапазону соціальних функцій держави з фінансовими 
можливостями бюджету. Автори, ґрунтуючись на зарубіжному досвіді, 
пропонують шляхи оптимізації структури витрат зведеного бюджету 
України.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88639  
 

Дата реєстрації авторського права  20.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Савченко 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)  Науковий твір "Виховання самостійності молодших підлітків у 
процесі ігрової діяльності"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Визначено й обґрунтовано зміст виховання самостійності молодших 
підлітків у процесі ігрової діяльності; обґрунтовано засоби і методи 
виховання самостійності молодших підлітків у процесі ігрової 
діяльності; розроблено критерії і показники визначення рівнів 
вихованості самостійності учнів 5-7-х класів; отримано нові дані про 
вплив ігрової діяльності на виховання в молодших підлітків 
самостійності.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88640  
 

Дата реєстрації авторського права  20.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Коляда Тетяна Анатоліївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Наукова стаття "Джерела фінансування дефіциту бюджету: тенденції у 
застосуванні та виклики для стабільності державних фінансів 
України"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Коляда Т. А. Джерела фінансування дефіциту 
бюджету: тенденції у застосуванні та виклики для стабільності 
державних фінансів України / БізнесІнформ. - 2015. - № 2. - С. 215-222. 

 

Анотація   

У статті здійснено аналіз причин і чинників виникнення дефіциту 
бюджету та напрямів витрачання коштів та його покриття, було 
визначено виклики для фінансової безпеки держави. В результаті 
дослідження було доведено, що жодне із джерел фінансування дефіциту 
бюджету не має абсолютних переваг перед іншими та не є повністю 
неінфляційним.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88641  
 

Дата реєстрації авторського права  20.05.2019  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Минюк 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 "Адміністративно-правове регулювання біржової 
діяльності в Україні"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Монографія присвячена висвітленню проблем адміністративно-
правового регулювання біржової діяльності в Україні.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88642  
 

Дата реєстрації авторського права  20.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Колісник Олена Пилипівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Наукова стаття "Концептуальні підходи до формування методичного 
забезпечення судово-бухгалтерської експертизи"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Колісник О. П. Концептуальні підходи до формування 
методичного забезпечення судово-бухгалтерської експертизи / Вчені 
записки Університету "КРОК". - 2013. - Випуск 33. - С. 183-189. 

 

Анотація   

У статті розглянуто концептуальні підходи до формування методики 
судово-бухгалтерської експертизи. Визначено загальнонаукові та 
конкретнонаукові методи дослідження, проблемні аспекти, що 
виникають під час практичного застосування експертом-бухгалтером 
методів дослідження, та можливі напрями їх вирішення.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88643  
 

Дата реєстрації авторського права  20.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Колісник Олена Пилипівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Наукова стаття "Процес формування облікової політики 
підприємства: теорія і практика"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Процес формування облікової політики підприємства є достатньо 
складним і водночас важливим в обліковій діяльності суб'єкта 
господарювання в межах правового поля. Складові організації процесу 
формування облікової політики повинні враховувати принципи 
побудови і функціонування обліку та управління підприємством в 
цілому, а також включати етапи, на кожному з яких чітко визначити 
послідовність дій і видів робіт.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88644  
 

Дата реєстрації авторського права  20.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Минюк 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 "Сучасний стан та перспективи вдосконалення 
адміністративно-правової відповідальності у сфері біржової діяльності"  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Розглянуто сучасний стан та перспективи вдосконалення заходів 
адміністративно-правової відповідальності у сфері біржової діяльності.  
  

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88645  
 

Дата реєстрації авторського права  20.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Плахтій Максим Олександрович, Тимчук Віталій Юрійович, Авеніров 
Кирило 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 твір "Формат проекту "Найсучасніша Космічна 
Програма Анонсування Івентів Майбутнього" Ілони Макса"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Розповідь про майбутні івенти (які вийшли у продаж на поточному 
тижні) в форматі неординарної подачі "від себе". Фактично, даний 
контент являє собою демонстрацію реклами з трейд-маркетинговою 
складовою.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88646  
 

Дата реєстрації авторського права  20.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Плахтій Максим Олександрович, Тимчук Віталій Юрійович, Авеніров 
Кирило 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 твір "Формат проекту "ВхідZZАду"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Завдання проекту: створення платформи оцінки заходів, можливості 
виграшу білету на майбутні заходи, можливість потрапити "за 
лаштунки" до улюбленого артиста і, звичайно, популяризація 
білетного оператора Karabas.com як лідера розважальної індустрії та 
білетного оператора № 1 в Україні.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88647  
 

Дата реєстрації авторського права  20.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Плахтій Максим Олександрович, Тимчук Віталій Юрійович, Авеніров 
Кирило 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 твір "Формат проекту "ТАК PROSHOW Я?"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Основна ідея твору: показати без "масок" і "ТВ фарб" реальну розмову 
справжніх творців ShowBiZa - створення альтернативного шоубіз-
каналу новин, який буде надавати споживачу медіаконтенту (у тому 
числі інформацію, яка не потрапляє у телеефіри) в Інтернет-просторі 
без цензури 18+.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88648  
 

Дата реєстрації авторського права  20.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Плахтій Максим Олександрович, Тимчук Віталій Юрійович, Авеніров 
Кирило Михайлович  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   
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Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний твір "Формат проекта "PROТИВ ШЕРСТИ"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88649  
 

Дата реєстрації авторського права  20.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Плахтій Максим Олександрович, Тимчук Віталій Юрійович, Авеніров 
Кирило 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 твір "Формат проекта "ШоПотом Шепотом"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88650  
 

Дата реєстрації авторського права  20.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Крупник Іван Романович, Блинова 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)  Навчально-методичний посібник "Методичні рекомендації до 
проведення лабораторних занять з курсу "Соціальна психологія (з 
практикумом)"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У творі висвітлено основні теоретичні положення та структурні 
компоненти лабораторних робіт навчальної дисципліни.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88651  
 

Дата реєстрації авторського права  20.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Слюсаревський Микола Миколайович, Блинова Олена 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)  Навчальний посібник "Психологія міграції"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У навчальному посібнику розкрито соціально-психологічну сутність 
феномену міграції, висвітлено найважливіші питання міграційної 
поведінки людей у сучасному глобалізованому світі, описано 
детермінанти ухвалення ними рішень на користь міграції, соціально-
психологічні механізми адаптації та актуалізації мігрантів у країнах 
перебування.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88652  
 

Дата реєстрації авторського права  20.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Рурик Галина 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 "МЕТАФОРИЧЕСКИЕ АССОЦИАТИВНЫЕ 
КАРТЫ "Послание ангела"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У творі викладено концепцію використання метафоричних карт в 
консультації, які є своєрідним простором, наповненим метафорами, на 
які людина проектує свій внутрішній світ, життєві ситуації. Так, одне і 
те ж зображення для різних людей буде наповнене різним значенням, 
образами, емоціями, тому що сприйняття метафори буде залежати від 
актуальної ситуації та індивідуальних особливостей особистості.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88653  
 

Дата реєстрації авторського права  20.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Онофрійчук 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)  Письмовий твір наукового характеру "Підсумковий тест з дисципліни 
"Аналітика науковості" для перевірки якості знань студентів"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Підсумковий тест вміщує 100 завдань. Поліморфний характер тесту 
передбачає перевірку у студентів знань не лише інформативного 
характеру, а й надає можливість студентам продемонструвати вміння 
оперувати базовими поняттями, давати визначення певним 
феноменам, роботи висновки та застосовувати набуті знання під час 
аналізу найбільш важливих аспектів наукової діяльності.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88654  
 

Дата реєстрації авторського права  20.05.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Онофрійчук 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)  Письмовий твір наукового характеру "Підсумковий тест з дисципліни 
"Філософія" для перевірки якості знань студентів"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Підсумковий тест вміщує 90 завдань із варіантами правильних 
відповідей. Поліморфний характер тесту передбачає перевірку у 
студентів фактичних знань, надає можливість студентам 
продемонструвати вміння фактичних знань, продемонструвати вміння 
оперувати базовими поняттями, характеризувати філософські 
феномени, роботи висновки та застосовувати набуті знання під час 
аналізу найбільш важливих аспектів духовного життя сучасного 
суспільства.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88655  
 

Дата реєстрації авторського права  20.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Марова Світлана Феліксівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Монографія "Управління безпекою життєдіяльності"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Марова С. Ф. Управління безпекою життєдіяльності : 
монографія / С. Ф. Марова ; Донецький державний університет 
управління. - Донецьк : вид-во "Вебер" (Донецька філія), 2009. - 344 с.  

 

Анотація   

Розглянута існуюча система управління безпекою життєдіяльності. 
Визначені аспекти, що не дозволяють здійснювати ефективне  
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управління в екологічній сфері. Узагальнено матеріал щодо впливу 
екологічних чинників на якість життя населення техногенно 
напруженого регіону.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88656  
 

Дата реєстрації авторського права  20.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Солоха Дмитро Володимирович, Марова Світлана Феліксівна, 
Погребняк Лариса Олександрівна, Бєлякова Оксана Володимирівна, 
Морева Вікторія Володимирівна, Турбіна Оксана Ігорівна  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Монографія "Інституціональні основи ефективного реформування 
системи природокористування в умовах реалізації концепції сталого 
розвитку в Україні"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: С. Ф. Марова, Д. В. Солоха, Л. О. Погребняк, О. В. 
Бєлякова, В. В. Морева, О. І. Турбіна. Інституціональні основи 
ефективного реформування системи природокористування в умовах 
реалізації концепції сталого розвитку в Україні. Монографія. - ТОВ 
"ППНС", м. Маріуполь, 2019. - 304 с. 

 

Анотація   

Наукове дослідження присвячене інституційним основам забезпечення 
ефективного реформування системи природокористування на теренах 
України в довгостроковій пролонгованій перспективі на засадах 
реалізації Концепції сталого розвитку.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88657  
 

Дата реєстрації авторського права  20.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Таратухін Юрій Анатолійович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір (поезія), складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірник віршів "Колыбель или сто причин не грешить"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88658  
 

Дата реєстрації авторського права  20.05.2019  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Таратухін Юрій Анатолійович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір (поезія), складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірник віршів "Навсегда или сто шагов по небесному краю"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88659  
 

Дата реєстрації авторського права  20.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Таратухін Юрій Анатолійович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір (поезія), складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірник віршів "Сны талого снега или сто способов найти свою 
любовь"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88660  
 

Дата реєстрації авторського права  20.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Корчевська Лілія 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 ступеню "Синергетичне управління 
економічною безпекою підприємства"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

В даному творі досліджуються теоретичні та практичні аспекти 
синергетичного управління економічною безпекою підприємств 
молочної промисловості.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88661  
 

Дата реєстрації авторського права  20.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Кащенко Станіслав Юрійович  
 

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)  Кінематографічний сценарій "Миазмы пустоты"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88662  
 

Дата реєстрації авторського права  20.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Діхтяр Захар Володимирович, Соловйов Євген 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 "Програмна система для збору вагогабаритних 
характеристик товарів народного споживання CubiMiner" ("Система 
CubiMiner")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програмна система для збору вагогабаритних характеристик товарів 
народного споживання CubiMiner призначена для організації збору, 
обробки, верифікації та зберігання інформації про вагогабаритні 
характеристики товарів народного споживання, продуктів харчування 
та інших товарів повсякденного споживчого попиту та швидкого 
обороту.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88663  
 

Дата реєстрації авторського права  20.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Арнаута Олексій Володимирович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Національний університет біоресурсів і природокористування України 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, ілюстрація  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Монографія "Показники метаболізму клітин крові та їх збереженість 
за умов консервації"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У монографії висвітлюється широке інформаційне поле щодо 
біохімічних особливостей крові ссавців, а також показників 
метаболізму клітин крові та їх збереженість за умов консервації. 
Монографія розроблена для студентів факультету ветеринарної 
медицини і буде корисною для вивчення теоретичного матеріалу та 
успішного засвоєння дисциплін теоретичної і практичної підготовки 
лікаря ветеринарної медицини.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88664  
 

Дата реєстрації авторського права  20.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Калачнюк Лілія Григорівна, Арнаута Олексій Володимирович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Національний університет біоресурсів і природокористування України 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, ілюстрація  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчальний посібник "Теоретичні та методичні засади вивчення 
метаболічних процесів у тварин і людини за показниками крові"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Посібник поєднує теоретичні та методичні засади вивчення 
метаболічних процесів у тварин і людини за показниками крові, які 
дають можливість оцінити роботу фактично всіх органів і організму в 
цілому й отримати цінну розгорнуту інформацію про стан здоров'я та 
відображають зміни, що настають в умовах норми або патології. Для 
студентів вищих навчальних закладів.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88665  
 

Дата реєстрації авторського права  20.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Калачнюк Лілія Григорівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Національний університет біоресурсів і природокористування України 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, ілюстрація  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Монографія "Трансляційні і транс-трансляційні процеси у клітині та 
окремі механізми їх регуляції"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У монографії висвітлено результати сучасних досліджень 
молекулярних механізмів регуляції метаболічних процесів за дії 
екзогенних чинників. Представлено особливості контактування ГТФ-
ази (білок RsgA) з малою субодиницею рибосоми у клітині Escherichia 
coli.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88666  
 

Дата реєстрації авторського права  20.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Вікторова Леся Вікторівна, Князєва Марина Олексіївна  
 

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 "Foreign language training for older people by using 
Internet technologies"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Розглядається проблема неформальної освіти дорослих. Авторами 
обґрунтовано необхідність запровадження нової концепції іншомовної 
підготовки людей похилого віку, запропоновано створення моделі 
інформаційного освітнього середовища для осіб похилого віку та 
розкрито роль інформаційних технологій у навчанні дорослих, потреба 
створення системи підготовки андрагогів і герагогів - фахівців з освіти 
дорослих та людей похилого віку.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88667  
 

Дата реєстрації авторського права  20.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Калачнюк Лілія Григорівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Національний університет біоресурсів і природокористування України 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, ілюстрація  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Монографія "Молекулярні механізми регуляції метаболічних процесів 
за дії екзогенних чинників"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У монографії висвітлено результати сучасних досліджень 
молекулярних механізмів регуляції метаболічних процесів у тварин за 
умов екзогенного впливу. Показано чинники підтримання стабільності 
функціонування травної системи жуйних тварин; залежність 
швидкості змін концентрації аміаку в рубці від утворення сполук 
глутамату, глутаміну й піроглутамату та їх регуляція.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88668  
 

Дата реєстрації авторського права  20.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Вікторова Леся Вікторівна, Моісєєв Василь Володимирович  
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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)  Науковий твір "Youth patriotic education in Ukraine: problems and ways 
of overcoming them"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Розглянуті питання спрямовані на вдосконалення системи 
молодіжного патріотичного виховання, зокрема у вищих навчальних 
закладах. Обґрунтовано теоретико-методологічні засади та узагальнено 
досвід вищих навчальних закладів України у сфері молодіжного 
патріотичного виховання.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88669  
 

Дата реєстрації авторського права  20.05.2019  
 

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)  Науковий твір "Experimental research on the foreign language education 
for the elderly"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Запропоновані питання є результатом експериментального 
дослідження управління дистанційним навчанням для дорослих. 
Актуальність дослідження базується на тенденції до старіння 
населення, розвитку мережі університетів третього віку, активній 
реалізації філософії безперервного навчання, аналізі останніх 
публікацій та досліджень.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88670  
 

Дата реєстрації авторського права  20.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Сенцов Олег Геннадійович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, створений для кіно  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Сценарій "Номери"   
 



Авторське право і суміжні права. Бюлетень № 53, 2019 

 

562 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

"Номери" - це історія про зміни, що зазнають краху, так і не 
розпочавшись. Місце дії - занедбаний цирк. Головні герої - десять 
артистів, котрі замість імен назвали себе номерами та ніяк не можуть 
почати репетирувати. Вони живуть в колективі, в якому кожен - 
окрема одиниця.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88671  
 

Дата реєстрації авторського права  20.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Долішній Олег Миколайович, Стариченко Олександр 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)  Художній фільм "Деньги, роза и любовь!"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Фільм знятий за мотивами казки Андерсена "Свинопас". Це історія 
про кохання юного принца до примхливої принцеси. "Деньги, роза и 
любовь!" - це комедія з незвичайним фіналом.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88672  
 

Дата реєстрації авторського права  20.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Горностай Катерина Павлівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, створений для кіно  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Авторський сценарій ігрового повнометражного фільму "Стоп-Земля"  
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Це історія 16-річної Маші та її однокласників. Це історія про сучасних 
підлітків та юність у всій гостроті проживання, теми першого досвіду 
дружби, кохання, відповідальності і це історія для самих підлітків та 
близьких до них людей - друзів, знайомих та родичів.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88673  
 

Дата реєстрації авторського права  20.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Мільков Володимир Леонідович, Лазаренко Марія Віталіївна  
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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 "Оживуть фрактали"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88674  
 

Дата реєстрації авторського права  20.05.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Білостоцька Галина Сергіївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Складений твір, твір образотворчого мистецтва, літературний 
письмовий твір, фотографічний твір  

 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Складений твір "Художнє оформлення (дизайн та фірмовий стиль) 
веб-сайту https://mnogoryby.com.ua проекту "МНОГО РЫБЫ" 
("МНОГО РЫБЫ")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88675  
 

Дата реєстрації авторського права  20.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Каткова Тетяна Анатоліївна, Варіна Ганна Борисівна, Денисов Ігор 
Геннадійович, Царькова Ольга Вікторівна  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Письмовий твір "Навчально-методичний посібник "Вибір професії - 
шлях до успіху"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Вибір професії - шлях до успіху / Навчально- 
методичний посібник / Т. А. Каткова, Г. Б. Варіна, І. Г. Денисов, О. В. 
Царькова - Мелітополь: Мелітопольський державний педагогічний 
університет імені Богдана Хмельницького. - 2019. - 158 с. 

 

Анотація   

За допомогою навчально-методичного посібника викладачі та учні 
закладів освіти отримають інформацію профорієнтаційного змісту.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88676  
 

Дата реєстрації авторського права  20.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Черньонков Ярослав 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 "Intersubjective Connections in the Process of Training 
the Future Teacher of  Foreign Languages"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Yaroslav Chernyonkov ntersubjective Connections in the 
Process of Training the Future Teacher of  Foreign Languages // Journal of 
Danubian studies and research. - 2013. - № 1. - P. 135-144. 

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88677  
 

Дата реєстрації авторського права  20.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Шандрук 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)  Наукова стаття "Модернізація підготовки педагогічних кадрів: 
світовий досвід"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Шандрук С. І. Модернізація підготовки педагогічних 
кадрів: світовий досвід // Наукові записки. - 2017. - № 155. - С. 16-20. 

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88678  
 

Дата реєстрації авторського права  20.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Клапчук Володимир Михайлович, Польова Леся Василівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчально-методичний посібник "Програма виробничої практики для 
студентів II курсу спеціальності 241 "Готельно-ресторанна справа" 
(освітньо-професійна програма "Курортна справа")"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Клапчук В. М., Польова Л. В. Програма виробничої 
практики для студентів II курсу спеціальності 241 "Готельно-
ресторанна справа" (Освітньо-професійна програма "Курортна 
справа"): Навчально-методичний посібник. Івано-Франківськ: 
"Фоліант", 2018. - 23 с. 

 

Анотація   

Програма практики студентів за спеціальністю 241 "Готельно-
ресторанна справа" (освітньо-кваліфікаційний рівень - "бакалавр") є 
основним навчально-методичним документом, який визначає усі 
аспекти проведення практик.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88679  
 

Дата реєстрації авторського права  20.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Клапчук Володимир Михайлович, Польова Леся Василівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчально-методичний посібник "Програма виробничої практики для 
студентів ІІ курсу спеціальності 241 "Готельно-ресторанна справа"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Клапчук В. М., Польова Л. В. Програма виробничої 
практики для студентів ІІ курсу спеціальності 241 "Готельно-
ресторанна справа" : Навчально-методичний посібник. Івано-
Франківськ : Видавець Кушнір Г. М., 2018. - 28 с. 

 

Анотація   

Програма практики студентів за спеціальністю 241 "Готельно-
ресторанна справа" (освітньо-кваліфікаційний рівень - "бакалавр") є 
основним навчально-методичним документом, який визначає усі 
аспекти проведення практик.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88680  
 

Дата реєстрації авторського права  20.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Клапчук Володимир Михайлович, Польова Леся Василівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчально-методичний посібник "Програма виробничої практики для 
студентів ІІІ курсу спеціальності 241 "Готельно-ресторанна справа"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Клапчук В. М., Польова Л. В. Програма виробничої 
практики для студентів ІІІ курсу спеціальності 241 "Готельно- 
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                                                           ресторанна справа": Навчально-методичний посібник. Івано-
Франківськ : Видавець Кушнір Г. М., 2018 - 28 с. 

 

Анотація   

Програма практики студентів за спеціальністю 241 "Готельно-
ресторанна справа" (освітньо-кваліфікаційний рівень - "бакалавр") є 
основним навчально-методичним документом, який визначає усі 
аспекти проведення практик.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88681  
 

Дата реєстрації авторського права  20.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Клапчук Володимир Михайлович, Польова Леся Василівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчально-методичний посібник "Програма виробничої практики для 
студентів ІV курсу спеціальності 241 "Готельно-ресторанна справа"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Клапчук В. М., Польова Л. В. Програма виробничої 
практики для студентів IV курсу спеціальності 241 "Готельно-
ресторанна справа" : Навчально-методичний посібник. Івано-
Франківськ : Видавець Кушнір Г. М., 2018 - 31 с. 

 

Анотація   

Програма практики студентів за спеціальністю 241 "Готельно-
ресторанна справа" є основним навчально-методичним документом, 
який визначає усі аспекти проведення практик.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88682  
 

Дата реєстрації авторського права  20.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Шандрук 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)  Монографія "Тенденції професійної підготовки вчителів у США"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88683  
 

Дата реєстрації авторського права  20.05.2019  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Черньонков Ярослав Олександрович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Монографія "Професійна культура майбутнього вчителя іноземної 
мови: формування та діагностика"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88684  
 

Дата реєстрації авторського права  20.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Клапчук Володимир Михайлович, Польова Леся Василівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчально-методичний посібник "Програма виробничої практики для 
студентів I курсу спеціальності 241 "Готельно-ресторанна справа" 
(освітньо-професійна програма "Курортна справа")"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Клапчук В. М., Польова Л. В. Програма виробничої 
практики для студентів I курсу спеціальності 241 "Готельно-
ресторанна справа" (Освітньо-професійна програма "Курортна 
справа"): Навчально-методичний посібник. Івано-Франківськ : 
Видавець Кушнір Г. М., 2018 - 22 с. 

 

Анотація   

Програма виробничої практики поглиблює теоретичні знання, 
отримані студентами під час навчання, з'ясовує особливості і набуття 
практичних навиків через вивчення досвіду організації роботи на 
практиці в санаторно-курортних закладах.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88685  
 

Дата реєстрації авторського права  20.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Клапчук Володимир Михайлович, Польова Леся Василівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчально-методичний посібник "Наскрізна програма практики зі 
спеціальності 241 "Готельно-ресторанна справа"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Клапчук В. М., Польова Л. В. Наскрізна програма 
практики зі спеціальності 241 "Готельно-ресторанна справа": 
Навчально-методичний посібник. Івано-Франківськ : Видавець 
Кушнір Г. М., 2018. - 20 с. 

 

Анотація   

Наскрізна програма практики студентів за спеціальністю 241 
"Готельно-ресторанна справа" (освітній рівень - "бакалавр", 
"магістр") є основним навчально-методичним документом, який 
визначає усі аспекти проведення практик.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88686  
 

Дата реєстрації авторського права  20.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Польова Леся Василівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчальний посібник "Світове готельне господарство"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Польова Л. В. Світове готельне господарство: 
Навчальний посібник. - Київ, 2019. - 274 с. 

 

Анотація   

У навчальному посібнику викладено лекційний матеріал, тестові й 
індивідуальні завдання, питання для самостійної підготовки студентів, 
список рекомендованої літератури з дисциплін "Світове готельне 
господарство".  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88687  
 

Дата реєстрації авторського права  20.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Фока Марія Володимирівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Монографія "Поетика підтексту в літературно-художніх системах 
Сходу і Заходу"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88688  
 

Дата реєстрації авторського права  20.05.2019  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Бойко Валентина 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 "Окремі аспекти здійснення контролю за виконанням 
державного бюджету за видатками"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Бойко В. В. Окремі аспекти здійснення контролю за 
виконанням державного бюджету за видатками // Юридичний 
науковий електронний журнал. - 2018. - № 6. - С. 197-200. 

 

Анотація   

Стаття присвячена розгляду повноважень суб'єктів, що здійснюють 
контроль за виконанням державного бюджету України.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88689  
 

Дата реєстрації авторського права  20.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Горбачов Петро Федорович, Ву Дик Мінь, Шевченко Володимир 
Вадимович  

 

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 "Новий підхід до побудови 
жорстких світлофорних циклів для перехресть міських вулиць"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Для розрахунку світлофорних циклів зараз використовуються 
методики, які не залежать від завантаження перехрестя.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88690  
 

Дата реєстрації авторського права  20.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Слижук Сергій Васильович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір без тексту, похідний твір, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірник духовної органної музики "Розмова з Богом"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Збірник духовної органної музики для соло скрипки і камерного 
оркестру, які в поєднанні з ограновим акомпанементом доповнюють 
музичні образи авторських творів у поліфонічному розвитку.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88691  
 

Дата реєстрації авторського права  20.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Слижук Сергій Васильович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір без тексту, похідний твір, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірник духовної органної музики "Віра Надія Любов"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Збірник духовної органної музики для соло скрипки і камерного 
оркестру, які в поєднанні з ограновим акомпанементом доповнюють 
музичні образи авторських творів у поліфонічному розвитку.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88692  
 

Дата реєстрації авторського права  20.05.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Траянський Валентин (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 "Правила гри-тренінгу "Я - Гений"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Правила гри-тренінгу "Я - Гений" призначені для роз'яснення 
ведучому та гравцям процесу гри-тренінгу "Я - Гений".  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88693  
 

Дата реєстрації авторського права  20.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Шумілін Володимир Олександрович, Недоступ Андрій В'ячеславович  
 

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 "Програма з будівництва плавальних 
басейнів федерації плавання України "Aquatic Sport Ukraine"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Літературно-письмовий твір "Програма з будівництва плавальних 
басейнів федерації плавання України "Aquatic Sport Ukraine" - це 
програма гармонійної інтеграції водних видів спорту, інфраструктури 
водних видів спорту міст України в світове співтовариство Aquatic.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88694  
 

Дата реєстрації авторського права  20.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Киричук 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)  Стаття "Основні проблеми та шляхи вирішення правового 
регулювання ринку землі в Україні"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У статті проведено аналіз сучасного нормативно-правового 
забезпечення ринку земель в Україні.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88695  
 

Дата реєстрації авторського права  20.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Киричук 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 "Проблеми та перспективи застосування міжнародних 
стандартів фінансової звітності в Україні"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У роботі розглянуто основні проблеми застосування Міжнародних 
стандартів фінансової звітності в Україні та охарактеризовано шляхи 
адаптації фінансової звітності підприємств України до міжнародних  
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стандартів бухгалтерського обліку і звітності, запропоновано основні 
заходи застосування єдиних стандартів фінансової звітності.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88696  
 

Дата реєстрації авторського права  20.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Гончарук Віталій 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 "Еколого-ціннісний портрет майбутнього вчителя 
природничих спеціальностей"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Розкрито мотиваційно-ціннісний компонент, передбачає сформованість 
професійної педагогічної спрямованості до здійснення еколого-
педагогічної діяльності. Визначено, що підготовчий етап 
експериментального навчання припадає на формування ціннісно-
мотиваційної сфери особистості студента-першокурсника. Результатом 
еколого орієнтованої підготовки є сформованості екологічних 
цінностей у майбутніх учителів природничих спеціальностей.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88697  
 

Дата реєстрації авторського права  20.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Кравчук Неля Павлівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Монографія "Здоров'язбережувальна компетентність майбутніх 
вихователів закладів дошкільної освіти: теорія та практика"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Кравчук Н. П. Здоров'язбережувальна компетентність 
майбутніх вихователів закладів дошкільної освіти: теорія та практика: 
монографія / Кравчук Неля Павлівна; МОН України, Уманський 
державний педагогічний ун-тет імені Павла Тичини. – Умань : 
Видавець "Сочінський М. М.", 2018. - 240 с.  

 

Анотація   

У монографії викладено теоретико-методологічні та методичні аспекти 
формування здоров'язбережувальної компетентності у майбутніх 
вихователів закладів дошкільної освіти у процесі фахової підготовки.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88698  
 

Дата реєстрації авторського права  20.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Гончарук Віталій 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 "Психолого-педагогічні та природничо-наукові засади 
формування екологічної культури студентів закладів вищої освіти"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Розкрито глобальні екологічні проблеми сьогодення. В Україні і за 
кордоном в освіті визначають такі основні тенденції її екологізації: 
акцентування уваги на формуванні системи екологічних уявлень, 
ознайомлення з об'єктами та явищами природи, поглиблення і 
розширення знань еволюційного, узагальнюючого характеру; 
формування бережливого ставлення до природи.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88699  
 

Дата реєстрації авторського права  20.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Карпич Ірина Олександрівна, Коляда 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)  Наукове видання "Проблеми теорії та практики соціального 
виховання на сторінках періодичних видань України (20 - початок 30-х 
рр. ХХ ст.)"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Проблеми теорії та практики соціального виховання 
на сторінках періодичних видань України (20 - початок 30-х рр. ХХ ст.) 
: наукове видання / укл. І. О. Карпич, Н. М. Коляда. - Умань : ФОП 
Жовтий, 2016. - 128 с. 

 

Анотація   

У виданні наведено теоретичне узагальнення та вирішення важливого 
й актуального завдання, що полягає у виокремленні та розкритті 
проблем дитячого руху в періодиці України 20 - початку 30-х рр. ХХ ст. 
Презентовано оригінальні публікації теоретиків та практиків дитячого 
руху на сторінках преси, які висвітлюють проблеми дитячого руху 
досліджуваного періоду.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88700  
 

Дата реєстрації авторського права  20.05.2019  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Шевчук Оксана Миколаївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчальний посібник "Самовиховання і саморегуляція особистості: 
курс лекцій"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Самовиховання і саморегуляція особистості: курс 
лекцій. Навч. посіб. / МОН України, Уманський державний 
педагогічний університет імені Павла Тичини; уклад. О. М. Шевчук. - 
Умань : ВПЦ "Візаві", 2018. - 148 с. 

 

Анотація   

У навчальному посібнику вміщено програму курсу та його структуру в 
межах планових годин. У посібнику відображено сучасне розуміння 
феномену самовиховання, самоактуалізації, самоорганізації й 
саморегуляції власного розвитку;  розкрито методи і прийоми 
самовиховання та саморегуляції.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88701  
 

Дата реєстрації авторського права  20.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Гончарук Віталій Володимирович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Наукова стаття "Особливості формування екологічної культури 
майбутніх учителів природничих дисциплін у закладах вищої освіти"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Гончарук В. В. Особливості формування екологічної 
культури майбутніх учителів природничих дисциплін у закладах вищої 
освіти / Сучасні тенденції розвитку освіти й науки: проблеми та 
перспективи. - 2018. - Випуск 2. - С. 52-58.  

 

Анотація   

У наш час актуальною є проблема оптимізації взаємодії людини і 
природи за рахунок підвищення рівня екологічної культури молоді. 
Проаналізовано погляди вчених на специфіку формування екологічної 
культури студентів. Охарактеризовано п'ять взаємопов'язаних 
компонентів готовності студентів до формування екологічної культури 
учнів. Встановлено, що учитель природничих спеціальностей виконує 
вирішальну роль у здійсненні екологічного виховання дітей і молоді.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88702  
 

Дата реєстрації авторського права  20.05.2019  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Душечкіна Наталія Юріївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір наукового характеру "Навчально-
методичне забезпечення "Формування екологічного світогляду 
студентів"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Душечкіна Н. Ю. Формування екологічного 
світогляду студентів : навч.-метод. забезп. / Н. Ю. душечкіна - Умань : 
ВПЦ "Візаві" (Видавець "Сочінський"), 2014. - 48 с. 

 

Анотація   

У навчально-методичному забезпеченні розроблено і представлено 
навчальну та робочу програму спецкурсу "Основи екології та 
економіки природокористування". Подано інформаційний матеріал по 
економічному менеджменту і економічних  основах екології та 
розроблено семінарське заняття з екологічних проблем регіонального 
природокористування. Рекомендовано для студентів та викладачів 
вищих навчальних закладів.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88703  
 

Дата реєстрації авторського права  20.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Гончарук Віталій 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 "Загальнофілософські підходи до формування 
екологічної культури майбутніх учителів природничих дисциплін"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Одним із пріоритетних завдань перед державами світового 
співтовариства в цілому та перед Україною зокрема є формування 
екологічної культури особистості, яка охоплює екологічно зорієнтовану 
свідомість і поведінку. Мета дослідження полягає у розкритті 
загальнофілософських підходів до формування екологічної культури 
студентів у процесі їх професійної підготовки.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88704  
 

Дата реєстрації авторського права  20.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Гнатюк Наталія Олександрівна  
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Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Наукова стаття "Особливості компонентного складу ефірних олій 
деяких представників родини Lamiaceae Lindl в умовах Лісостепу 
України та оцінка їх біологічної активності"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Гнатюк Н. О., Душечкіна Н. Ю. Особливості 
компонентного складу ефірних олій деяких представників родини 
Lamiaceae Lindl в умовах Лісостепу України та оцінка їх біологічної 
активності / ScienceRise: Biological Science. - 2018. - № 6 (15). - С. 23-30. 

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88705  
 

Дата реєстрації авторського права  20.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Андрощук Людмила Михайлівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, ілюстрація  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Опис з ілюстраціями "Хореографічна композиція "Україна: Кохана, 
Наречена, Вдова"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88706  
 

Дата реєстрації авторського права  20.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Андрощук Людмила Михайлівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, ілюстрація  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Опис з ілюстраціями "Хореографічна композиція "Заметіль"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88707  
 

Дата реєстрації авторського права  20.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Шеленкова Наталія 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)  Стаття "Самовизначення особистості як основа реалізації в 
діяльності"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Шеленкова Н. Л. Самовизначення особистості як 
основа реалізації в діяльності / Збірник наукових праць Національної 
академії державної прикордонної служби України. Серія: Психологічні 
науки. - 2018. - № 1 (9). - С. 255-267. 

 

Анотація   

У статті викладено результати науково-теоретичної проблематизації 
питання щодо особистісного та професійного самовизначення, як 
психологічної основи самореалізації особистості в діяльності. Здійснено 
теоретичний аналіз досліджень у розрізі висунотої гіпотези про те, що 
професійне формування майбутнього фахівця в процесі навчання у 
ВУЗі детерміноване сукупністю його індивідуально-психологічних 
особливостей.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88708  
 

Дата реєстрації авторського права  20.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Шеленкова Наталія Леонідівна, Міщенко Марина Сергіївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Стаття "The Study of Future Psychologists' Personal Potential in the 
Process of Their Professional Development"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Стаття присвячена дослідженню наявного рівня розвитку 
індивідуально-психологічних особливостей у майбутніх психологів, які 
складають їхній особистійсний потенціал у процесі професійного 
формування.   
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88709  
 

Дата реєстрації авторського права  20.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Міщенко Марина Сергіївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Науковий твір "Методичні рекомендації "Програма 
психопрофілактики синдрому емоційного вигорання спеціалістів у 
соціономічних професіях"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Міщенко М. С. Програма психопрофілактики 
синдрому емоційного вигорання спеціалістів у соціономічних 
професіях: методичні рекомендації / М. С. Міщенко. - Умань : ВПЦ 
"Візаві", 2017. - 74 с. 

 
Анотація   

 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88710  
 

Дата реєстрації авторського права  20.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Міщенко Марина Сергіївна, Шеленкова 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)  Стаття "Future psychologists' burnout syndrome: results of an empirical 
study"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Mischenko M., Shelenkova M. Future psychologists' 
burnout syndrome: results of an empirical study / Science and education. - 
2017. - № 3. - Р. 28-32. 

 

Анотація   

Проблема емоційного вигорання є однією з центральних в аспекті 
вдосконалення фахової підготовки майбутніх психологів. У статті 
розглядається взаємозв'язок синдрому емоційного використання з 
механізмами психологічного змісту та індивідуально-психологічними 
особливостями.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88711  
 

Дата реєстрації авторського права  20.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Діхтяренко Світлана Юріївна, Шулдик Анатолій Володимирович, 
Шулдик Галина Олексіївна, Данилевич Лариса Арсеніївна  

 

Повне ім'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 "Загальна психологія. Практичні заняття"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Загальна психологія. Практичні заняття: навчальний 
посібник / С. Ю. Діхтяренко, А. В. Шулдик, Г. О. Шулдик, Л. А. 
Данилевич. - Умань : ВПЦ "Візаві", 2017. - 254 с.  

 

Анотація   

Навчальний посібник складений відповідно до програми з навчальної 
дисципліни "Загальна психологія". В ньому подані плани  
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практичних занять, завдання для самостійної та індивідуальної роботи 
студентів, психологічні завдання, завдання дослідницького характеру, 
теми рефератів, термінологічний словник, список рекомендованої 
літератури тощо. Навчальний посібник рекомендовано для студентів 
та викладачів педагогічних закладів вищої освіти.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88712  
 

Дата реєстрації авторського права  20.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Мельничук Юлія Миколаївна, Слатвінський Максим Анатолійович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Наукова стаття "Organizational and legal bases of life insurance provision 
in Ukraine"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У науковій статті розкрито правові основи та організаційні напрями 
діяльності компаній зі страхування життя. Охарактеризовано 
законодавчу базу, зроблено хронологічний опис історичного розвитку 
та становлення страхування в Україні. Запропоновано зміни до 
організаційно-правових принципів страхування життя з метою його 
поліпшення.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88713  
 

Дата реєстрації авторського права  20.05.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Осадченко Тетяна Михайлівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Монографія "Формування професійних умінь та навичок майбутнього 
вчителя до створення здоров'язбережувального середовища початкової 
школи"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Осадченко Т. М. Формування професійних умінь та 
навичок майбутнього вчителя до створення здоров'язбережувального 
середовища початкової школи : монографія / Т. М. Осадченко; 
Уманський держ. пед. ун-т імені Павла Тичини. - Умань : ВПЦ 
"Візаві", 2018. - 323 с. 

 

Анотація   

У монографії досліджено проблему формування професійних умінь та 
навичок майбутнього вчителя до створення здоров'язбережувального 
середовища початкової школи.   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88714  
 

Дата реєстрації авторського права  20.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Карпич Ірина Олександрівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Наукова стаття "Становлення та розвиток соціального виховання 
дітей в Україні (20-ті рр. ХХ ст.)"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Карпич І. О. Становлення та розвиток соціального 
виховання дітей в Україні (20-ті рр. ХХ ст.) / Науковий часопис 
Національного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова. - 
2018. - Випуск 24 (І том). Серія 11. Соціальна робота. Соціальна 
педагогіка. - С. 58-63. 

 

Анотація   

У статті висвітлено історію становлення та розвитку соціального 
виховання в Україні в 20-х рр. ХХ ст. Автором охарактеризовано 
особливості становлення системи соціального виховання дітей в 
Україні зазначеного періоду. Проаналізовано організацію соціального 
виховання дітей в Україні.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88715  
 

Дата реєстрації авторського права  20.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Слатвінський Максим Анатолійович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Наукова стаття "Organizational and legal framework of formation of the 
institutional preconditions for the investment processes development as a 
factor of ensuring economic security"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У науковому творі встановлено теоретичні засади побудови методичної 
бази управління інвестиційним процесами; проаналізовано сучасні 
організаційно-правові основи інвестиційної політики держави. В ньому 
подано пропозиції щодо удосконалення інституційно-правового поля 
інвестиційної діяльності в контексті зміцнення економічної безпеки.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88716  
 

Дата реєстрації авторського права  20.05.2019  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Дибкова Людмила Миколаївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір наукового характеру "Інтерактивні навчально-методичні 
матеріали до вивчення дисципліни "Прикладна інформатика"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88717  
 

Дата реєстрації авторського права  20.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Куценко Тамара Федорівна, Сіренко Яна 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 "Забезпечення фінансової спроможності 
територіальних громад як пріоритет децентралізації управління"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88718  
 

Дата реєстрації авторського права  20.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Котенок Дарія Михайлівна, Лютий Ілля 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)  Твір наукового характеру "Застосування інструментарію 
прогнозування ВВП в антикризовому управлінні"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88719  
 

Дата реєстрації авторського права  20.05.2019  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Єва Кейт (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 "Три повісті з епілогом "Всі ріки мають початок"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Де вона, межа між сном і реальністю, покаянням і прощенням, 
убивством і милістю? Ця розповідь про сни, передчуття і страх. Ця 
розповідь про найскладнішу боротьбу - із собою. Адже ніколи не знаєш 
напевно ворог чи друг дивиться на тебе із дзеркала. Три повісті - пазли 
однієї історії про різних людей. Їх світи руйнуються, залишаючи по собі 
пустки і паростки нових душ.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88720  
 

Дата реєстрації авторського права  20.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Бушан Мар'ян Михайлович, Воронін Микола 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)  Сценарій воєнної драми "Білий ворон"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Пацифіст-дивак Микола, оселившись з дружиною у еко-землянці під 
Горлівкою (Донецька область), намагається жити в гармонії з 
природою. Всі плани рушить війна на Донбасі, проросійські бойовики 
ледь не вбивають його вагітну дружину. Не бажаючи миритись з 
несправедливістю пацифіст Микола стає снайпером-добровольцем. Але 
довготривала служба руйнує стосунки з дружиною і врешті йому 
прийдеться обрати - або сім'я, або війна...  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88721  
 

Дата реєстрації авторського права  21.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Смачило Валентина Володимирівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Наукова стаття "Обґрунтування методу оцінювання кадрового 
потенціалу на підприємстві"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Ефективність управлінських рішень в будь-яких сферах економічної 
діяльності ґрунтується на оцінці об'єкта управління, що вимагає 
вибору оптимального методу оцінювання. Некоректно підібраний 
оціночний методичний інструментарій здатен спричинити помилкове 
управлінське рішення та негативно вплинути на діяльність 
підприємства. Застосування методу аналізу ієрархій до множини 
методів оцінювання кадрового потенціалу підприємства дозволило 
обґрунтувати оптимальний. Ним визначено метод радару як такий, що 
задовольняє трьом основним критеріям: доступності, конкретності та 
універсальності.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88722  
 

Дата реєстрації авторського права  21.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Смачило Валентина 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 "Концепція синергії в соціально-економічних 
системах"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Досліджено теоретичні положення концепції синергії в соціально-
економічних системах. Визначено неузгодженості в понятійно-
категоріальному апараті та представлено авторське бачення їх 
вирішення. Розмежовано синергічний та синергетичний ефекти. 
Визначено сутність синергії та синергічного ефекту. Їх дефініція є 
основою імплементації теорії синергії в управлінні кадровим 
потенціалом підприємства.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88723  
 

Дата реєстрації авторського права  21.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Осадчий Анатолій Дмитрович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, створений для радіо  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Радіоп'єса "Катерина"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88724  
 

Дата реєстрації авторського права  21.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Осадчий Анатолій Дмитрович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, створений для радіо  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Радіоп'єса "Геніальна логіка"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88725  
 

Дата реєстрації авторського права  21.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Дрижакова Діна Юріївна, Зібров Вадим Вікторович  
 

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 "Exhibition Zibrov&Dryzhakova"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Каталог фотографій людей, що зображують людську душу в сучасному 
світі буденності. На фотографіях химерні образи, безладні дивні 
сюжети, демонізм фігур, що ховаються в тіні, ретельно відібрана 
колірна гама з виділеними акцентами на тьмяному тлі навіює думки 
про якийсь ірреальний світ мрій, міражі, галюцинації, випадково 
потривожені сновидіння.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88726  
 

Дата реєстрації авторського права  21.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Лозовий Олександр Володимирович (Марк Голдман/Mark Goldman)  
 

Повне ім'я 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 (Ліричний збірник) "Сборник стихов 
Рифмы Иллюзии" ("Сборник стихов Рифмы Иллюзии")  
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88727  
 

Дата реєстрації авторського права  21.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Колейчук Вероніка 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)  Музичний твір з текстом "МАМА"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Твір "Мама" - музичний твір з текстом - лірична пісня. В пісні 
викладені почуття дитини до матері: кохання, турбота та ін.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88728  
 

Дата реєстрації авторського права  21.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Харлампова Анастасія Володимирівна, Сотниченко Сергій 
Васильович  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Оригінальний сценарій "Пташинка"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Історія про 11-річну дівчинку Настю, дитину війни, яка втратила 
матір, потрапивши під обстріл у зоні АТО. Втративши голос, Настя 
опиняється у дитбудинку, де одразу стає "білою вороною". Усе, що хоче 
дівчина - повернути собі голос, бо її мама дуже хотіла, щоб вона стала 
співачкою.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88729  
 

Дата реєстрації авторського права  21.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Кушнірова Тетяна Віталіївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 



Авторське право і суміжні права. Бюлетень № 53, 2019 

 

586 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Монографія "Нормативні стратегії у романних формах кінця ХХ - 
початку ХХІ століття"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Кушнірова Т. В. Нормативні стратегії у романних 
формах кінця ХХ - початку ХХІ століття [монографія] / Т. В. 
Кушнірова. - Полтава : Видавництво "Сімон", 2018. - 124 с. 

 

Анотація   

У монографії розглянуто нормативні стратегії у романних формах ХХ - 
поч. ХХІ ст. Визначено типологічні різновиди романів, досліджено 
хронотопи, жанрові домінанти. Нарацію романів окреслено з 
урахуванням домінант доби, а також традицій і новаторства митців.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88730  
 

Дата реєстрації авторського права  21.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Бриштіна Вікторія Вікторівна, Клюско Лідія 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)  Стаття "Управління антикризовою фінансовою стійкістю банків"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Бриштіна В. В., Клюско Л. А. Управління 
антикризовою фінансовою стійкістю банків // Збірник наукових праць 
Університету державної фіскальної служби України : електронне 
наукове видання / Університет державної фіскальної служби України; 
гол. ред. : М. О. Кужелєв. - 2017. - № 1.  

 

Анотація   

У статті досліджено проблеми забезпечення антикризової фінансової 
стійкості банків в умовах фінансово-економічної кризи, розглядаються 
наукові підходи щодо з'ясування її сутності, ролі і значення методики 
оцінки та визначення перспективних напрямів підвищення 
ефективності її менеджменту.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88731  
 

Дата реєстрації авторського права  21.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Лавріненко Ігор Миколайович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Збірка ілюстрацій "Вироби медичного призначення. Одяг, комплекти 
одягу медичного та  покриття операційного одноразового 
використання ТМ LTI"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Збірка зображень виробів власного виробництва, які можуть 
використовуватись в різноманітних закладах (пологові будинки, 
лікарні, поліклініки, косметичні салони, стоматологічні клініки тощо).  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88732  
 

Дата реєстрації авторського права  21.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Клюско Лідія 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)  Стаття "Грошове-кредитне регулювання в умовах макроекономічної 
нестабільності"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Клюско Л. А. Грошове-кредитне регулювання в 
умовах макроекономічної нестабільності // Збірник наукових праць 
університету Державної фіскальної служби України : електронне 
наукове видання  [Електронний ресурс] / Університет державної 
фіскальної служби України; гол. ред.: М. О. Кужелєв. - 2018. - № 2. 

 

Анотація   

У статті досліджено практику грошово-кредитного регулювання в 
сучасних умовах соціально-орієнтованого розвитку України. Визначено 
його особливості, виявлено недоліки і переваги та, спираючись на 
зарубіжний досвід, сформульовано пропозиції щодо можливості 
підвищення його дієвості та ефективності.   
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88733  
 

Дата реєстрації авторського права  21.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Білик Олена Михайлівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, ілюстрація, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір з ілюстраціями "Вишивка шовковими 
атласними стрічками на одязі власного виробництва та штучного 
хутра, натуральної та штучної шкіри"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Оригінальна ручна робота виконана у вигляді вишивки шовковими 
атласними стрічками на одязі власного виробництва (сукні, спідниці, 
куртки, дублянки, шуби, пальта тощо) із натурального та штучного 
хутра, натуральної, штучної шкіри. Вишивка здійснюється на будь-
якому елементі (частині) одягу.   
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88734  
 

Дата реєстрації авторського права  21.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Клюско Лідія 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)  Стаття "Регулювання фінансової стійкості комерційних банків на 
основі прогнозування тенденцій динаміки основних показників їх 
діяльності"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Клюско Л. А. Регулювання фінансової стійкості 
комерційних банків на основі прогнозування тенденцій динаміки 
основних показників їх діяльності // Вісник Національного банку 
України. - 2000. - № 5. - С. 55. 

 

Анотація   

Однією з причин складного фінансового стану більшості проблемних 
банків є несвоєчасне виявлення негараздів у їх діяльності. На думку 
автора, поліпшенню становища сприяло б створення ефективної 
системи упередження кризових ситуацій, основаної на 
багатоваріантному прогнозуванні можливих змін фінансового стану 
банку.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88735  
 

Дата реєстрації авторського права  21.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Коваленко Тетяна 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 "Метод формирования пучка в разных 
объёмах "Маятник"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Методика може бути цікава професійним лешмейкерам як підвищення 
кваліфікації та дівчатам, які тільки вирішили освоїти техніку 
нарощування вій.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88736  
 

Дата реєстрації авторського права  21.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Беркун Марія 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)  Книга "КОДЕКС. Мужчина должен быть..."   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Книга є збіркою з психології справжніх чоловіків. Тобто, є інструкцією 
(як для чоловіків, так і для жінок) з  поведінки, манер, стилю та 
життєво важливих правил, які чоловік повинен знати і дотримуватись. 
Всі історії основані на реальному досвіді і практиці і діляться на 4 
розділи. Автор намагається донести суть того, яким "чоловік повинен 
бути...".  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88737  
 

Дата реєстрації авторського права  21.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Клюско Лідія 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)  Монографія "Фінансова стійкість банків: теорія та методика оцінки"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Клюско Л. А. Фінансова стійкість банків: теорія та 
методика оцінки: монографія / Лідія Антонівна Клюско; Національний 
університет ДПС України. - Ірпінь, Видавництво Національного 
університету ДПС України, 2013. - 246 с. 

 

Анотація   

У монографії на основі узагальнення досліджень вітчизняних та 
зарубіжних наукових джерел обгрунтовано теоретичні основи 
фінансової стійкості банків, здійснено аналіз методичного 
інструментарію її оцінки, сформульовано практичні рекомендації щодо 
основних напрямів зміцнення.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88738  
 

Дата реєстрації авторського права  21.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Литвин Олена Володимирівна  
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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 та шитих виробів Nit.kA"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

В'язані, трикотажні та шиті вироби. Розраховані на жінок, чоловіків, 
дітей різного віку та жінок великих розмірів. Колекція виробів 
складається з різних пальт, костюмів та кардиганів. Також колекцію 
доповнюють базові вироби, такі як: сукні, брючні костюми, костюми зі 
спідницями, різнопланові светри та джемпери, топи та шорти. Вироби 
можуть бути виготовлені як з вовни, так і з бавовни.   
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88739  
 

Дата реєстрації авторського права  21.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Клюско Лідія 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)  Стаття "Перспективні напрями посткризового розвитку світової 
фінансової системи"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Клюско Л. А. Перспективні напрями посткризового 
розвитку світової фінансової системи // Вісник Тернопільського 
національного економічного університету. - 2012. - № 5. - С. 70. 

 

Анотація   

Досліджено чинники і характерні особливості сучасних світовивх 
фінансових криз та узагальнено уроки, отримані в результаті 
подолання їх наслідків, з метою розробки заходів щодо стабілізації 
національної і міжнародної фінансових систем.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88740  
 

Дата реєстрації авторського права  21.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Осадчий Микола Миколайович  
 

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 "Заповіт - Шевченко"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88741  
 

Дата реєстрації авторського права  21.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Ксенія Заставська (псевдонім)  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, похідний твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Сценарій "Veto на щастя"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88742  
 

Дата реєстрації авторського права  21.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Шейко Олександр Іванович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Музичний твір з текстом "Не питай"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88743  
 

Дата реєстрації авторського права  21.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Шейко Олександр Іванович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Музичний твір з текстом "Співай моє серце"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88744  
 

Дата реєстрації авторського права  21.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Пашков Ростислав Андрійович, Балахонова 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)  Наукова стаття "Роздільна здатність приладів тепловізорів за 
критеріями Джонсона"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Роглянуті критерії Джонсона для визначення роздільної здатності 
тепловізорів. Остання величина розрахована для геометричних 
параметрів людини, автомобіля і танка при різних відстанях від цих 
об'єктів до приладу. Оптимальні значення можуть допомогти при 
проектуванні тепловізора.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88745  
 

Дата реєстрації авторського права  21.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Микитенко Володимир Іванович, Пашков 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)  Наукова стаття "Критерії оцінювання якості зображень в оптико-
електронних системах спостереження (на основі критерію ТТР)"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Описується нова модель ефективності цілевпізнавання, в якій 
використовується показник якості виконання задачі (ТТР). Як і його 
попередник, відомі критерії Джонсона, нова модель передбачає, що 
дальність спостереження пропорційна якості зображення. Тому 
передбачається простота реалізації. На додаток до загальної кращої 
точності методика ТТР може використовуватися для моделювання 
дискретизованих зображень, високочастотного посилення, небілого 
шуму та інших функцій сучасних зображень, які неможливо точно 
змоделювати за допомогою критеріїв Джонсона.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88746  
 

Дата реєстрації авторського права  21.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Федорець 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)  Наукова стаття "Огляд гіперспектральних камер та систем"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Гіперспектральні камери дозволяють отримати гіперспектральне 
зображення, що збирає і обробляє інформацію про електромагнітний 
спектр. Гіперспектральні камери можна класифікувати за типом хвиль 
та за діапазоном їх довжини. Гіперспектральні камери також входять 
до складу знімальних гіперспектральних систем, що використовуються 
у космонавтиці, для досліджень у польових або у лабораторних умовах.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88747  
 

Дата реєстрації авторського права  21.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Федорець 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)  Наукова стаття "Ефективність використання інтерферометра Фабрі-
Перо в оптичних технологіях"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Розглянуто ефективність використання інтерферометра Фабрі-Перо в 
оптико-електронних технологіях  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88748  
 

Дата реєстрації авторського права  21.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Федорець Олександр Володимирович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Наукова стаття "Використання п'єзопластин з напівпрозорим 
покриттям в оптико-електронних приладах"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Розглянуто доцільність використання та підвищення якості 
п'єзопластин з напівпрозорим покриттям в оптико-електронних 
приладах.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88749  
 

Дата реєстрації авторського права  21.05.2019  
 

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 "Каменское (Днепродзержинск)"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Вірш написано про моє рідне місто, яке не є дуже великим, але досить 
компактним. Тому в ньому достатньо місця для всіх різновидних 
проявів життя (в тому числі життя й релігійного). І, хоча місто визнано 
зоною екологічного лиха, люди й тут можуть жити, навіть розвинутися 
до керівників державами.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88750  
 

Дата реєстрації авторського права  21.05.2019  
 

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 "Дмитрий"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Від першого імені йдеться про те, як людина названа Дмитром, попри 
всі життєві негаразди, викликані своєю особистою нігілізмо-
екзистенціанальною позицією, отримує підтримку найвищих сил, 
завдяки двом охоронцям: янголу Дмитру Солунському і богині 
Деметрі.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88751  
 

Дата реєстрації авторського права  21.05.2019  
 

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 "Жонглёр гранатами"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Від першої особи йдеться мова про напророчене помутніння розуму 
(котре згодом дійсно сталося), викликане потойбічною злою силою, 
внаслідок чого особа чоловічої статі згодна ризикувати своїм життям, 
задля того, щоб привернути до себе жіночу увагу, навіть, якщо при 
цьому можливо загинути.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88752  
 

Дата реєстрації авторського права  21.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Юр'єва Людмила Миколаївна, Носов Сергій Григорович, Огоренко 
Вікторія Вікторівна, Мамчур Олександр Йосипович, Ніколенко Алла 
Євгенівна, Шустерман Тамара Йосипівна, Малишко Тамара 
Вікторівна, Гура Едуард Іванович, Єрчкова Ніна Олександрівна  

 

Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, ілюстрація, 
складений твір  

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчальний посібник "Адиктологія"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Адиктологія / Під ред. проф. Л. М. Юр'євої. - Дніпро, 
2018. - 185 с. 

 

Анотація   

У посібнику висвітлені актуальні питання клініки, діагностики та 
лікування хворих із залежною поведінкою, включаючи хімічні та 
нехімічні її типи. Розглянуті питання фармакотерапії, психотерапії 
залежних станів, а також бригадний підхід до ведення реабілітаційного 
процесу та питання медико-соціальної експертизи при психічних та 
поведінкових розладах внаслідок зловживання психоактивними 
речовинами. Посібник рекомендується для використання лікарями-
наркологами, психіатрами, лікарями загальної практики - сімейна 
медицина, а також лікарями-інтернами.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88753  
 

Дата реєстрації авторського права  21.05.2019  
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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 "Бог войны"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Йдеться про те, що людство не може існувати без війни, й про те, що 
наш земний світ приречений на винищення, і для того, щоб наблизити 
часи заповітного біблійного раю, ми цинічно, за "допомогою" бога 
війни, запрограмовані на самознищення. І наша власна воля теж в 
цьому приймає безпосередню участь.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88754  
 

Дата реєстрації авторського права  21.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Опублікування: Юр'єва Людмила Миколаївна, Годлевська Раїса 
Миколаївна, Мазниця Вікторія Віталіївна, Дзяк Георгій Вікторович, 
Мамчур Віталій Йосипович  

 

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)  Бібліографічний покажчик "Рефлексии"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів Опублікування: Юрьева Людмила Николаевна : библиографический 
указатель / Рефлексии / Р. Н. Годлевская, В. В. Мазница; под. ред. Г. 
В. Дзяка, В. И. Мамчура. - Д. : Издательство "Новая Идеология", 2014, - 260 с. 

 

Анотація   

У книзі висвітлено основні етапи життя, наукової, викладацької, 
науково-організаційної та громадської діяльності видатного вченого в 
галузі психіатрії - Юр'євої Людмили Миколаївни. Наданий 
бібліографічний покажчик. Презентовані актова промова та вибрані 
наукові труди. Книга створена з метою популяризації праць вчених-
медиків державного закладу "Дніпропетровська медична академія 
Міністрества охорони здоров'я України".  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88755  
 

Дата реєстрації авторського права  21.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Савицький 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 (поезія)  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Вірш-віланель "Туман и ангел"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Цей вірш показує приклади, в яких зло і добро  можуть сходитися в 
запеклому двобої, вирішуючи долю людини. І хоча зрозуміло, що 
сторони зла здатні на жахливі  божевілля, все не так вже й безнадійно, 
тому що є неодноразове заперечливе констатування: "... но ангел 
быстро песню выстрелил!", на якому і закінчується вірш.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88756  
 

Дата реєстрації авторського права  21.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Юр'єва Людмила Миколаївна, Носов Сергій Григорович, Мамчур 
Олександр Йосипович, Ніколенко Алла Євгенівна, Огоренко Вікторія 
Вікторівна, Шустерман Тамара Йосипівна, Єрчкова Ніна 
Олександрівна  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, ілюстрація, 
складений твір  

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчальний посібник "Кризові стани в сучасних умовах: діагностика, 
корекція та профілактика"    

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Юр'єва Л. М., Носов С. Г., Мамчур О. Й., Ніколенко 
А. Є. Огоренко В. В., Шустерман Т. Й., Єрчкова Н.О. Кризові стани в 
сучасних умовах: діагностика, корекція та профілактика / під ред. 
проф. Л. М. Юрєвої. - К. : Видавництво ТОВ "Галерея Принт", 2017. - 
174 с. 

 

Анотація   

У посібнику подана навчальна інформація для лікарів-психіатрів, 
сімейних лікарів та медичних психологів з питань факторів, 
закономірностей розвитку психічних розладів, їхніх клінічних 
особливостей у військовослужбовців, біженців та переселенців з зон 
військових конфліктів, а також заходів лікування та психологічної 
допомоги.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88757  
 

Дата реєстрації авторського права  21.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Юр'єва Людмила Миколаївна, Носов Сергій Григорович, Мамчур 
Олександр Йосипович, Ніколенко Алла Євгенівна, Огоренко Вікторія 
Вікторівна, Дукельський Олександр Олександрович, Шустерман 
Тамара Йосипівна, Єрчкова Ніна Олександрівна  
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Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчальний посібник "Диагностика, коррекция и профилактика 
кризисных состояний у участников военных конфликтов"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Юрьева Л. Н., Носов С. Г., Мамчур А. И., Николенко 
А. Е., Огоренко В.В., Дукельский А. А., Шустерман Т. И., Ерчкова Н. А. 
Диагностика, коррекция и профилактика кризисных состояний у 
участников военных конфликтов. - 2017. - 204 с. 

 

Анотація   

У посібнику представлена навчальна інформація для лікарів-
психіатрів, сімейних лікарів та медичних психологів, що стосується 
чинників, закономірностей розвитку психічних розладів, їх клінічних 
особливостей у військовослужбовців, біженців і переселенців із зон 
військових конфліктів, а також методів лікування та психологічної  
допомоги.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88758  
 

Дата реєстрації авторського права  21.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Перцева Тетяна Олексіївна, Куюмчян Мгер Санасарович, Юр'єва 
Людмила Миколаївна, Дукельський Олександр Олександрович  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, ілюстрація, 
складений твір  

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчальний посібник "Діагностика, терапія та реабілітація осіб, що 
перенесли психосоціальні стреси та хворих на депресії в медичних 
установах, що надають первинну медичну допомогу"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

З урахуванням великої кількості осіб, що перенесли психосоціальні 
стреси та хворих на депресивні розлади, створений цей навчальний 
посібник, в якому детально описані особливості діагностики, терапії та 
реабілітації цих пацієнтів в медичних установах, що надають первинну 
медичну допомогу. В посібнику також представлені слайд-презентації, 
які були прочитані сімейними лікарями на інтернет-конференціях, що 
підвищує доступність інформації та рівень її засвоєння лікарями. 
  

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88759  
 

Дата реєстрації авторського права  21.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  AVA (псевдонім)  
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Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Картина "Райський куточок"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Шалений, захоплюючий краєвид з сумішшю моря, неба, води, золотого 
світла, пальм... Форпост людини на межі природного середовища, де 
звичайний комфорт поєднується з дивами теплої природи. Дика 
природа в своєму чистому вигляді не комфортна для проживання 
людини, але є дуже гарною, тонкою та неймовірною. Посиленню 
вражень завжди сприяє їх отримання в комфортному стані.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88760  
 

Дата реєстрації авторського права  21.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Федоренко Юрій Володимирович  
 

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 "Спосіб визначення особливостей кумулятивних 
властивостей фториду натрію за умов одноразового і повторного 
надходження в організм"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Спосіб визначення особливостей кумулятивних властивостей фториду 
натрію при пероральному надхоженні полягає у поетапному визначенні 
середньо-смертельної дози та групи показників кумуляції із 
застосуванням декількох методів оцінки ступеня кумуляції за умов 
гострого і підгострого експерименту.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88761  
 

Дата реєстрації авторського права  21.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  AVA (псевдонім)  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Картина "Справжній Господар Світу"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Місяць. Червоні хмари. Близький подих життєдайної грози. Все живе в 
місті з нетерпінням очікує на виставу свята життя. Сховавшись за 
комфортними вікнами, люди можуть в повній мірі нею насолодитись. 
Але, якщо тобі цього замало і хочеться відчути все буйство стихії, що 
відбувається за рамками скла, ти можеш вийти туди, де за його межами 
ховається справжній Господар Світу (Білий Тигр) - світу, в якому 
буйствує життя та смерть, сплітаючись у дивовижні візерунки спалахів 
небесних блискавок і життєдайної води. Він чекає на сміливців...  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88762  
 

Дата реєстрації авторського права  21.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Зіменковський Андрій Борисович, Непийвода Оксана Михайлівна, 
Ривак Тетяна Богданівна, Городнича Оксана Юріївна  

 

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 "Антенатальний медикаментозний паспорт" ("АМП")  
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Запропоновано нову форму персоніфікованої електронної медичної 
документації - "антенатальний медикаментозний паспорт", що 
складається із 5-ти розділів: 1) особисті дані вагітної; 2) лікарські 
засоби, застосовані жінкою від зачаття до народження дитини; 3) 
алергологічний анамнез; 4) результати серологічних досліджень крові 
вагітної; 5) лікарські засоби, застосовані дитині від народження.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88763  
 

Дата реєстрації авторського права  21.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  AVA (псевдонім)  
 

Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Картина "ЦУКОР"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Людство дуже різноманітне. Ми проводимо багато часу в пошуках того, 
що нас об'єднує. Але це вже існує! Цукор зв'язує усі людські раси.  
 
Бажання додати солодкого присмаку до життя, емоцій, почуттів 
викликає ейфорію, що порівняна з наркотичною залежністю. Люди під 
владою цукру!  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88764  
 

Дата реєстрації авторського права  21.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  AVA (псевдонім)  
 

Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Картина "Душа вогню"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Після тисячоліть спроб ми нарешті приборкали вогонь! Він став для 
людини відправною точкою, джерелом усіх надбань та прискорювачем 
цивілізації. Але справжні обриси, що ховаються в цій первісній силі, 
дано побачити не кожному і не будь-коли...  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88765  
 

Дата реєстрації авторського права  21.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Одинець Віктор Іванович, Іванов-Малявін Сергій 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 "Дебет-Кредит"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Комп'ютерна програма "Дебет-Кредит" - програмний продукт, 
розроблений як стаціонарний додаток, веб-сервісів та адміністративної 
частини, які призначені для надання доступу користувачам до 
бухгалтерських та інших онлайн-сервісів, у т. ч. за допомогою мережі 
Інтернет, для щоденної роботи в одній автоматизованій системі в цілях 
зручності, економії часу та трудових і матеріальних ресурсів. 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88766  
 

Дата реєстрації авторського права  21.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  AVA (псевдонім)  
 

Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Картина "Пан Салун"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Гарна шапочка з зеленим листям як відзнака столичного мешканця. 
Вушка завжди налаштовані лише на найважливіші чутки та плітки. 
Дуже тендітний та м'який на вигляд, але мало хто зможе просто так 
вкусити цю шалену суміш чорного, червоного перцю та часнику. Так і 
проявляється душа...   
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88767  
 

Дата реєстрації авторського права  21.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  AVA (псевдонім)  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Картина "Спритна мавпочка"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Вода - стихія, з якої ми вийшли і до якої завжди приємно повернутись 
хоча б ненадовго. Підводні краєвиди зачіпають душу якимось 
первісним покликом та дозволяють насолодитись давно забутою 
свободою, станом невагомості, відсутністю тяжіння, які ми пам'ятаємо 
десь там - в глибині генетичного коду. Але основні справи людини та її 
життя - на суші. І якщо бездумно зануритися у безодню, то завжди 
знайдеться спритна мавпа, що вкраде... твій обід.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88768  
 

Дата реєстрації авторського права  21.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  AVA (псевдонім)  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Картина "Оманливі мрії"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Вовк - символ кращих людських якостей: честі, гідності, поваги, 
цілеспрямованості, розуму. Воїн, мисливець, захисник. Поняття "вити 
на місяць" - то вже майже людська ідіома, що означає: бути в розпачі, 
здатися, не влучити в ціль. З нового майбутнього минуле, що пройшло, 
здається більш бажаним. Але в минулому майбутня мрія виглядала 
набагато краще, ніж виявилася насправді. Чи вистачить тепер часу, 
сил та особистої мотивації, щоб почати все спочатку?   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88769  
 

Дата реєстрації авторського права  21.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Щербина 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)  Твір наукового характеру "Щербина О. В. Менеджмент. 
Презентаційний курс: навчальний посібник"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88770  
 

Дата реєстрації авторського права  21.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Савіна Оксана Юріївна, Гайдаєнко Оксана Володимирівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Portfolio Selection"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Використовується при формуванні портфелів наукомістких проектів 
на підприємствах для формування портфелів проектів з найкращими 
показниками цінності та мінімальними ризиками.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88771  
 

Дата реєстрації авторського права  21.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Котюк Оксана Іванівна (Оксана Огнєва)  
 

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 "Перо на траве"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88772  
 

Дата реєстрації авторського права  21.05.2019  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Шевченко Іван Васильович, Шебанін В'ячеслав Сергійович, Бабенко 
Дмитро Володимирович, Новіков Олександр Євгенович, Дробітько 
Антоніна Вікторівна, Федорчук Михайло Іванович, Федорчук 
Валентина Григорівна  

 

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, ілюстрація  

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчальний посібник "Сучасні системи зрошення виноградників"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Сучасні системи зрошення виноградників: 
навчальний посібник / за заг. ред. І. В. Шевченко - Херсон: Айлант, 
2019. - 208 с. 

 

Анотація   

В посібнику звернуто увагу на значення виноградарства для економіки 
країни, особливо в світлі тенденції зміни кліматичних умов і в зв'язку з 
цим перспектив опустелювання регіонів.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88773  
 

Дата реєстрації авторського права  21.05.2019  
 

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 наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Стаття "Властивість прямокутного проектування креслень"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Наведено аналіз відомих властивостей проектування, які викладені в 
науковій і педагогічній літературі, а також доведено, що знайдена нова, 
раніше не відома, властивість проектування.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88774  
 

Дата реєстрації авторського права  21.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Кутасевич Яніна Францівна, Джораєва Світлана Карьягдиївна, 
Гончаренко Валентина Василівна, Щербакова Юлія Валеріївна, 
Мангушева Вікторія Юріївна, Соболь Наталя Володимирівна, 
Щоголєва Олена Володимирівна  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Державна установа "Інститут дерматології та венерології 
Національної академії медичних наук України" 

 

Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Науковий твір "RESEARCH OF CERTAIN PATHOGENIC 
CHARACTERISTICS OF CLINICAL ISOLATES OF STAPHYLOCOCCI 
OF SKIN BIOME"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

У статті наведено дослідження визначення адгезивних властивостей та 
антилізоцимної активності клінічних аутоштамів стафілококів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88775  
 

Дата реєстрації авторського права  21.05.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Марковська Тетяна 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 письмовий твір науково-практичного характеру 
"Робочий зошит для практичних занять з дисципліни "Основи 
бухгалтерського обліку"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Робочий зошит призначений для здобувачів вищої освіти четвертого 
курсу, що навчаються на спеціальності 204 "Технологія виробництва і 
переробки продукції тваринництва", для виконання завдань 
практичних занять із навчальної дисципліни "Основи бухгалтерського 
обліку".  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88776  
 

Дата реєстрації авторського права  21.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Рощіна Сніжана Миколаївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

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

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір "Завдання для семестрової контрольної 
роботи з навчальної дисципліни "Зарубіжна література" варіант 3"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Комплекс завдань із зарубіжної літератури для підсумкового контролю 
передбачає перевірку знань студентів коледжу за новою програмою 
Міністерства освіти і науки України за 2018-2019 рр.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88777  
 

Дата реєстрації авторського права  21.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Рощіна Сніжана 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 "Завдання для семестрової 
контрольної роботи з навчальної дисципліни "Зарубіжна література" 
варіант 4"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Комплекс завдань із зарубіжної літератури для підсумкового 
контролю передбачає перевірку знань студентів коледжу за новою 
програмою Міністерства освіти і науки України за 2018-2019 рр. 
  

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88778  
 

Дата реєстрації авторського права  21.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Антипова Лідія Климівна, Федорчук Михайло Іванович,            
Коваленко Олег Анатолійович, Дробітько Антоніна Вікторівна, 
Чернова Анастасія Валеріївна  

 

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, ілюстрація  

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчальний наочний посібник "Кормові польові культури та 
господарськи придатне різнотрав'я"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Кормові польові культури та господарськи придатне 
різнотрав'я: навч. наоч. посіб. / уклад. Л. К. Антипова, М. І. Федорчук, 
О. А. Коваленко [та ін.] ; за ред. проф. Л. К. Антипової. - Миколаїв, 
МНАУ, 2019. - 104 с. 

 

Анотація   

У посібнику наведено назви (українською та латинською мовами) 
найбільш поширених кормових культур та господарськи придатного 
різнотрав'я.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88779  
 

Дата реєстрації авторського права  21.05.2019  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Трусова Наталя Вікторівна, Терещенко Максим Анатолійович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчальний посібник "Фінансовий аналіз підприємства: методика та 
практика"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У посібнику розглядаються теоретичні основи сучасної концепції 
фінансового аналізу, обґрунтовується методичний інструментарій та 
моделювання функціональних властивостей за ключовими 
параметрами джерел формування капіталу, ліквідності та 
платоспроможності тощо.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88780  
 

Дата реєстрації авторського права  21.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Рощіна Сніжана Миколаївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

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

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір "Завдання для семестрової 
контрольної роботи з навчальної дисципліни "Зарубіжна література" 
варіант 2"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Комплекс завдань із зарубіжної літератури для підсумкового 
контролю передбачає перевірку знань студентів коледжу за новою 
програмою Міністерства освіти і науки України за 2018-2019 рр. 
  

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88781  
 

Дата реєстрації авторського права  21.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Вітюк Анна Валеріївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Вінницький національний технічний університет 

 

Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Літературний письмовий твір навчального характеру "Збірник 
тестових завдань для студентів "Контроль знань з дисципліни 
"Основи безпеки бізнесу", які навчаються за спеціальністю 073 
"Менеджмент" за освітньою програмою "Менеджмент 
зовнішньоекономічної діяльності"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Тестові завдання, які мають критеріально-орієнтований характер і 
можуть використовуватися для поточного, комплексного, 
об'єктивного контролю умінь і знань студентів економічних 
спеціальностей.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88782  
 

Дата реєстрації авторського права  21.05.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шевченко Володимир Володимирович, Томчук Михайло 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 "Психологічні основи військово-патріотичного 
виховання учнів"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Томчук М. І., Шевченко В. В. Психологічні основи 
військово-патріотичного виховання учнів. Монографія. - Миколаїв: 
МФ НаУКМА, 1999. - 24 с. 

 
Анотація   

У монографії розкриваються психологічні особливості військово-
патріотичного виховання як складової виховного процесу.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88783  
 

Дата реєстрації авторського права  21.05.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Стаття "Spoken grammar in the EFL context"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Hanna Apalat. Spoken grammar in the EFL context // 
Наукові записки. Серія: Філологічні науки. - 2018. - Випуск 165. -             
С. 93-97. 

 
Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88784  
 

Дата реєстрації авторського права  21.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Козій 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)  Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних 
наук "Повісті і романи І. Чендея: неореалістичний дискурс"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88785  
 

Дата реєстрації авторського права  21.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Апалат Ганна Павлівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Наукова стаття "Communicative strategies in the interview texts"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Hanna Apalat. Communicative strategies in the 
interview texts // Наукові записки. Серія: Філологічні науки. - 2017. - 
Випуск 154. - С. 57-61. 

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88786  
 

Дата реєстрації авторського права  21.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Данильченко 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)  Монографія "Річкові басейни Сумської області: Геоекологічний 
аналіз"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   

У монографії розглядаються теоретико-методичні засади 
геоекологічного аналізу річкових басейнів регіону. З'ясовано 
ландшафтно-гідрологічну організацію території та здійснено 
ландшафтно-гідрологічне районування. Встановлено рівень 
антропогенного навантаження на басейни річок Сумської області            
та оцінено якість річкових вод.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88787  
 

Дата реєстрації авторського права  21.05.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Наукова стаття "Дискурсивні особливості текстів-інтерв'ю сучасної 
англомовної преси"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Ганна Апалат. Дискурсивні особливості текстів-
інтерв'ю сучасної англомовної преси // Наукові записки. Серія: 
Філологічні науки. - 2016. - Випуск 145. - С. 100-106. 

 
Анотація   

 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88788  
 

Дата реєстрації авторського права  21.05.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Снісаренко Ірина Євгеніївна, Арделян Олена Вікторівна, Долгушева 
Ольга Валеріївна, Кібальнікова Тетяна Володимирівна, Труханова 
Тетяна Іванівна  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Методичний посібник "Методичні рекомендації до написання та 
захисту кваліфікаційної (магістерської) роботи. Державна атестація 
магістра освіти. Галузь знань 01 Освіта/Педагогіка. Спеціальність 014 
Середня освіта (Мова і література (англійська)). Освітньо-професійна 
програма Середня освіта (Мова і література (англійська та німецька))"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88789  
 

Дата реєстрації авторського права  21.05.2019  
 



Авторське право і суміжні права. Бюлетень № 53, 2019 

 

611 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бричко Марина Михайлівна, Кузьменко Ольга Віталіївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Сумський державний університет 

 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Науковий твір "Алгоритм визначення та оцінювання детермінант 
суспільної довіри до фінансового сектору України та її взаємозв'язку з 
фінансовим та бізнес циклом"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Розроблено алгоритм визначення та оцінювання детермінант 
циклічності суспільної довіри до фінансового сектору України, що 
дозволяє співвідносити циклічність суспільної довіри до фінансового 
сектору з економічним та фінансовим циклом та сформувати емпіричне 
підґрунтя для сповіщення про кризові явища в економіці країни. 
  

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88790  
 

Дата реєстрації авторського права  21.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Курбатова Тетяна Олександрівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Сумський державний університет 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Методичний підхід до ціноутворення на 
електроенергію з відновлювальних енергетичних ресурсів в рамках 
системи торгівлі "зеленими" сертифікатами"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Методичний підхід до ціноутворення на електроенергію з 
відновлювальних енергетичних ресурсів в рамках системи торгівлі 
"зеленими" сертифікатами передбачає визначення ціни 
електроенергії з відновлювальних джерел енергії на першій стадії та 
встановлення ціни на електроенергію для кінцевих споживачів з 
урахуванням обов'язкової квоти на споживання "зеленої" 
електроенергії на другій стадії.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88791  
 

Дата реєстрації авторського права  21.05.2019  
 

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" 
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Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Модуль платформи frp-CLM"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма призначена для ідентифікації задетектованих об'єктів в 
маркетинговій направленості з вказанням певних характеристик 
об'єктів. Програмний продукт мовою С++. Модуль платформи frp-
CLM використовується для ідентифікації задетектованих об'єктів з 
вказанням певних характеристик об'єктів з подальшою візуалізацією.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88792  
 

Дата реєстрації авторського права  21.05.2019  
 
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 frp"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Програма призначена для детектування об'єктів. Програмний 
продукт мовою С++. Платформа frp використовується для обробки 
зображень, отриманих з відеокамер, як в реальному режимі часу, так і 
з архівного відео. При аналізі відео, платформа 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  88793  
 

Дата реєстрації авторського права  21.05.2019  
 
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 frp-ACS"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Програма призначена для ідентифікації задетектованих об'єктів з 
подальшим визначенням часу. Програмний продукт написаний  
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мовою С++. Модуль платформи використовується для ідентифікації 
задетектованих об'єктів з подальшим визначенням часу та 
подальшою візуалізацією.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88794  
 

Дата реєстрації авторського права  21.05.2019  
 

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 frp-BL"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма призначена для ідентифікації задетектованих об'єктів. 
Програмний продукт написаний мовою С++. Модуль програми 
використовується для ідентифікації задетектованих об'єктів з 
подальшою візуалізацією та інформуванням оператора про настання 
події.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88795  
 

Дата реєстрації авторського права  21.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Хіхлов Єгор 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 "Бесплатное путешествие по Европе"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Це книга, у якій розповідається про усі аспекти безкоштовного 
туризму по Європі очима туристичного гіда. 
  

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88796  
 

Дата реєстрації авторського права  21.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Моргунова Ольга Олександрівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   
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Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний твір "Закон Единого Бытия"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Єдиний і універсальний Закон (Шляхи якісного Розвитку) Єдиного 
Буття Єдиного Життя у власному закономірному Єдинстві Буття має 
на увазі нескінченно індивідуально-творчий Розвиток Єдиного Життя.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88797  
 

Дата реєстрації авторського права  21.05.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шарацький Олександр Сергійович, Крячок Олександр Степанович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Crypt Store System"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Програма призначена для зберігання даних, зашифрованих методом 
RSA. Програма виконана у вигляді Web-додатка та надає можливість 
користувачам ознайомитися з персональними даними, а адміністраторам 
вносити та редагувати дані.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88798  
 

Дата реєстрації авторського права  21.05.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ковальова Юлія Анатоліївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Наукова стаття "Критерії, показники та рівні готовності майбутнього 
вчителя фізичної культури до формування морально-вольових 
якостей у старшокласників"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Ковальова Ю. А. Критерії, показники та рівні 
готовності майбутнього вчителя фізичної культури до формування 
морально-вольових якостей у старшокласників // Науковий часопис. - 
2016. - № 15. - С. 42-45. 

 
Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88799  
 

Дата реєстрації авторського права  21.05.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Тарасюк Наталія Михайлівна, Войтко Оксана Іванівна, Безсмертна 
Оксана Владиславівна, Білоконь Тетяна Миколаївна, Шварц Ірина 
Володимирівна  

 
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)  Літературний письмовий твір навчального характеру "Бізнес-план 
"Створення соціального підприємства"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Проект направлений на підтримку та розвиток бізнесу осіб з 
інвалідністю, а саме створення соціального підприємства по 
виробництву та реалізації в'язаних виробів ручної роботи.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88800  
 

Дата реєстрації авторського права  21.05.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ковальова Юлія Анатоліївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Наукова стаття "Підготовка майбутнього вчителя фізичної культури 
до формування морально-вольових якостей учнів сташого шкільного 
віку"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Ковальова Ю. А. Підготовка майбутнього вчителя 
фізичної культури до формування морально-вольових якостей учнів 
сташого шкільного віку // Наукові записки. - 2014. - № 131. - С. 106-109. 

 
Анотація   

 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88801  
 

Дата реєстрації авторського права  21.05.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ковальова Юлія Анатоліївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Наукова стаття "Сутність професійної підготовки майбутнього 
вчителя фізичної культури до формування морально-вольових 
якостей у старшокласників"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Ковальова Ю. А. Сутність професійної підготовки 
майбутнього вчителя фізичної культури до формування морально-
вольових якостей у старшокласників // Науковий часопис. - 2015. -          
№ 15. - С. 162-165. 

 
Анотація   

 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88802  
 

Дата реєстрації авторського права  21.05.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ковальова Юлія Анатоліївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Наукова стаття "Структура готовності майбутнього вчителя фізичної 
культури до формування морально-вольових якостей у 
старшокласників"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Ковальова Ю. А. Структура готовності майбутнього 
вчителя фізичної культури до формування морально-вольових 
якостей у старшокласників // Сучасні інформаційні технології та 
інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, 
теорія, досвід, проблеми. - 2015. - № 43. - С. 301-306. 

 
Анотація   

 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88803  
 

Дата реєстрації авторського права  21.05.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ковальова Юлія Анатоліївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Наукова стаття "Формування вольових якостей у спортсменів-
інвалідів з порушенням опорно-рухового апарату"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Ковальова Ю. А. Формування вольових якостей у 
спортсменів-інвалідів з порушенням опорно-рухового апарату 
//Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного 
виховання і спорту. - 2004. - № 11. - С. 19-23. 

 
Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88804  
 

Дата реєстрації авторського права  21.05.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дончева Тетяна Георгіївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Сценарій повнометражного фільму "Поплутані"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88805  
 

Дата реєстрації авторського права  21.05.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дончева Тетяна Георгіївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Сценарій 4-серійного фільму "Другий шанс"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88806  
 

Дата реєстрації авторського права  21.05.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гладій Ірина Олександрівна, Дзюба Оксана Миколаївна, Майстер 
Людмила Анатоліївна  

 
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 "УПРАВЛІНСЬКА ЗВІТНІСТЬ"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Висвітлено обліково-аналітичне забезпечення управлінської звітності, 
її мета, інформаційні потреби споживачів звітності, склад звітності,  
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вимоги та принципи складання, порядок заповнення та 
відповідальність підприємств і працівників за достовірність звітності, 
яка є важливим джерелом інформації для її користувачів при 
формуванні поточних і стратегічних управлінських рішень. 
  

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88807  
 

Дата реєстрації авторського права  21.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Пряников Кирило Геннадійович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "QRSmarty"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма призначається для ідентифікації товарно-матеріальних 
цінностей та обладнання, використовується як мобільний додаток.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88808  
 

Дата реєстрації авторського права  21.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Колногузенко Борис Миколайович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Хореографічний твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Хореографічний твір "Вокально-хореографічна композиція "Ой, при 
лужку, при лужку"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У творі описано той факт, що перед святами, наприкінці серпня, коли 
основний врожай вже зібрано, майже кожного вечора казача молодь 
збиралася на "вулицях". При створенні композиції використовувалися 
основи парно-масових козацьких танців, які супроводжуються 
поривчастими різкими рухами, що притаманні горцям, які принесли з 
собою переселенці на кубанську землю.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88809  
 

Дата реєстрації авторського права  21.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гнатюк Наталія Олександрівна, Сорокіна Світлана Іванівна  
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Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Наукова стаття "Алелопатична активність виділень рослинної маси 
та ґрунту з-під виду гісоп лікарський (Hyssopus officinalis L.)"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Сорокіна С. І., Гнатюк Н. О. Алелопатична 
активність виділень рослинної маси та ґрунту з-під виду гісоп 
лікарський (Hyssopus officinalis L.) // Науковий вісник НЛТУ України. - 
2017. - Вип. 27 (3). - С. 121-123. 

 

Анотація   

Досліджено динаміку алелопатичної активності виділень із 
вегетативних та генеративних органів рослин та ґрунту з-під виду 
Hyssopus officinalis L., під час вирощування у ґрунто-кліматичних 
умовах північного і центрального Лісостепу України.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88810  
 

Дата реєстрації авторського права  21.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Денисюк Василь Вікторович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Словник-довідник "Історія української мови"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Історія української мови : словник-довідник /             
ідея, упорядкування та окремі статті В. В. Денисюка. - Умань :             
ВПЦ "Візаві", 2013. - 388 с. 

 

Анотація   

У довіднику систематизовано матеріал, що стосується блока історико-
лінгвістичних навчальних дисциплін, викладання яких здійснюється 
у закладах вищої освіти України. Крім термінів, персоналій, у 
довіднику включено відомості про писемні пам'ятки, до багатьох із 
яких додано й мовну характеристику.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88811  
 

Дата реєстрації авторського права  21.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Руда Наталя Леонідівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Стаття "Інтерес до політики у молоді з потенціалом політичного 
лідерства"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Руда Н. Л. Інтерес до політики у молоді з 
потенціалом політичного лідерства // Науковий вісник.                       
Серія "Психологічні науки". - 2014. - Випуск 2.13 (109). - С. 186-190. 

 

Анотація   

В статті наведено результати емпіричного дослідження, яке 
засвідчило наявність певного парадоксу: студенти з потенціалом 
політичного лідерства характеризуються лише помірним ступенем 
прагнення до політичного лідерства, тоді як інтенсивно прагнуть 
політичного лідерства ті студенти, які до цього потенціалу та 
здібностей не мають.  
  

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88812  
 

Дата реєстрації авторського права  21.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кравчук Неля Павлівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчально-методичний посібник "Формування 
здоров'язбережувальної компетентності у майбутніх вихователів 
дошкільних навчальних закладів у процесі професійної підготовки"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Кравчук Н. П. Формування здоров'язбережувальної 
компетентності у майбутніх вихователів дошкільних навчальних 
закладів у процесі професійної підготовки : навч.-метод. посіб. / авт.-
уклад.: Н. П. Кравчук. - Умань : ФОП Жовтий О. О., 2016. - 169 с. 

 

Анотація   

У посібнику розглянуто теоретичні та практичні аспекти формування 
здоров'язбережувальної компетентності майбутніх вихователів з 
використанням новітніх методик оздоровлення людини.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88813  
 

Дата реєстрації авторського права  21.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Руда Наталя 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 "Трансформаційні механізми мотивації політичного 
лідерства"   

 



Авторське право і суміжні права. Бюлетень № 53, 2019 

 

621 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Руда Н. Л. Трансформаційні механізми мотивації 
політичного лідерства // Науковий вісник Херсонського державного 
університету. - 2018. - Випуск 2. - С. 155-159. 

 

Анотація   

В статті розкрито сутність та специфіку трансформаційних механізмів 
мотиваційної сфери політичних лідерств. Розглянуто трансформаційні 
механізми мотивації на кожному з етапів формування мотивації 
політичного лідерства.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88814  
 

Дата реєстрації авторського права  21.05.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Руда Наталя 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 "Лідерство у Збройних Силах України в контексті 
євроінтеграції"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Руда Н. Л. Лідерство у Збройних Силах України в 
контексті євроінтеграції // Концептуальні засади та тенденції розвитку 
соціально-економічних процесів. - 2019. С. 300-310. 

 
Анотація   

У статті представлено психологічні аспекти підготовки військових до 
виконання лідерської ролі в команді військовослужбовців. Описано 
концепції лідерства в сучасній психологічній науці, представлено різні 
концептуальні підходи до інтерпретації лідерства. Виокремлено 
підходи до вивчення мотивації військового керівництва.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88815  
 

Дата реєстрації авторського права  21.05.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Якимчук Ірина Павлівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Монографія "Мотивація творчого мислення підлітків"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Якимчук І. П. Мотивація творчого мислення 
підлітків / Якимчук Ірина Павлівна. - Умань : ФОП Жовтий О. О., 
2013. - 185 с. 

 
Анотація   

У монографії розкриті теоретичні аспекти проблеми взаємозв'язку 
творчого мислення та мотивації в підлітковому віці та досліджені  
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особливості розвитку показників творчого вербального і 
невербального мислення та мотиваційної сфери підлітків.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88816  
 

Дата реєстрації авторського права  21.05.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гриньова Наталія 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)  Навчально-методичний посібник "Історія психології. Збірник 
тестових завдань"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: "Історія психолохії". Збірник тестових завдань. 
Навч.-метод. посіб. / Укл. Гриньова Н. В. - Умань : ВПЦ "Візаві". - 
2017. - 104 с. 

 
Анотація   

Пропонований посібник містить програму навчальної дисципліни 
"Історія психології", тести з тем, підсумкове тестування, теми 
семінарських занять, завдання для самостійного опрацювання, 
індивідуальні навчально-дослідні завдання, орієнтовну тематику 
рефератів, питання для контролю та самоконтролю, рекомендовану 
літературу, схеми та таблиці.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88817  
 

Дата реєстрації авторського права  21.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Перепелюк Тетяна Дмитрівна, Гриньова Наталія 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)  Навчальний посібник "Методика навчання психології"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Методика навчання психології : курс лекцій : 
навчальний посібник / уклад. Т. Д. Перепелюк, Н. В. Гриньова. - 
Умань : 2017. - 152 с. 

 

Анотація   

У посібнику розглянуто основні проблеми методики навчання 
психології в середніх навчальних закладах. Розрахований на студентів 
освітнього рівня "бакалавр" денної та заочної форм навчання, 
аспірантів, викладачів, психологів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88818  
 

Дата реєстрації авторського права  21.05.2019  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Пачева Наталія Олександрівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Монографія "Позаекономічні інститути у відтворенні соціального 
капіталу"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Пачева Н. О. Позаекономічні інститути у відтворенні 
соціального капіталу : моногр. / Пачева Наталія Олександрівна. - 
Умань : ВПЦ "Візаві", 2016. - 157 с. 

 
Анотація   

У монографії досліджено роль та місце позаекономічних інститутів у 
відтворенні соціального капіталу, обґрунтовано поняття 
"позаекономічні інститути", з'ясовано теоретико-методологічні 
основи ідентифікації соціального капіталу та капіталу як 
економічного фактора, визначено можливості отримання специфічного 
доходу - соціальної ренти від володіння соціальним капіталом.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88819  
 

Дата реєстрації авторського права  21.05.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Вальчук-Оркуша Оксана Миколаївна, Ситник Олексій Іванович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Навчальний посібник "Гідрологія"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Гідрологія : навч. посіб. / уклад. Вальчук-Оркуша О. М., 
Ситник О. І. - Умань : 2017. - 249 с. 

 
Анотація   

У посібнику розглянуто один із основних розділів дисциплін 
"Загальне землезнавство". Наведено відомості із загальної гідрології, 
океанології, гідрогеології та гідрології суші; описано сучасні методи 
вивчення властивостей води, її значення в природних процесах та 
господарській діяльності людини.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88820  
 

Дата реєстрації авторського права  21.05.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Корнієнко Тетяна 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)  Наукова стаття "Сучасний стан та ефективність функціонування 
сільськогосподарських підприємств регіону"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

У статті проведено аналіз діяльності сільськогосподарських 
підприємств Черкаської області, визначено проблеми діяльності та 
запропоновані шляхи їх подолання.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88821  
 

Дата реєстрації авторського права  21.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Вінницька Оксана Анатоліївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Наукова стаття "Вплив міжбюджетних трансфертів на дохідну 
частину місцевих бюджетів"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У статті визначено особливості впливу міжбюджетних трансфертів на 
дохідну частину місцевих бюджетів. Встановлено, що структура 
доходів місцевих бюджетів за джерелами їх формування 
характеризується високою питомою вагою бюджетних трансфертів, 
що є свідченням значної фінансової залежності органів місцевого 
самоврядування.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88822  
 

Дата реєстрації авторського права  21.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Вінницька Оксана Анатоліївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Наукова стаття "Naturs and classification aspects of local budget 
revenues"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У науковій статті обґрунтовано, що на сьогодні не існує єдиного 
погляду щодо трактування економічної категорії "доходи місцевих 
бюджетів". Доходи місцевих бюджетів визначено як частину  
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фінансових ресурсів суспільства, що акумулюється місцевими 
органами влади для забезпечення виконання покладених на них 
завдань та функцій з метою реалізації поточних і перспективних 
завдань розвитку соціальної інфраструктури регіонів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88823  
 

Дата реєстрації авторського права  21.05.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Задорожна Олена Михайлівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Наукова стаття "Структура світоглядних переконань у студентів 
засобами природоохоронної діяльності"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Задорожна О. М. Структура світоглядних 
переконань у студентів засобами природоохоронної діяльності // 
Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного 
університету імені Павла Тичини. - 2017. - Випуск 1. - С. 128-134. 

 
Анотація   

У статті обґрунтовано структуру світоглядних переконань у студентів 
засобами природоохоронної діяльності. Під час дослідження 
використано метод аналізу науково-педагогічних літературних 
джерел із зазначеної проблеми.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88824  
 

Дата реєстрації авторського права  21.05.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Білоус Олексій Миколайович, Плаксюк Олексій Юрійович, 
Конотопець Олександр Олегович, Нагорнюк Сергій 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 "Обираєш сам"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88825  
 

Дата реєстрації авторського права  21.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Задорожна Олена 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)  Наукова стаття "Проблема природокористування в управлінській 
діяльності"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Задорожна О. М. Проблема природокористування в 
управлінській діяльності // Актуальные научные исследования в 
современном мире : Сб. научных трудов. - Переяслав-Хмельницкий, 
2018. - Вып. 2 (34), ч. 3 - С. 60-63. 

 

Анотація   

У статті висвітлено проблему природокористування в управлінській 
діяльності. Проведено аналіз літературних джерел із зазначеної 
проблеми. Розглянуто законодавчі акти України та економічний 
механізм державної екологічної політики.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88826  
 

Дата реєстрації авторського права  21.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Білоус Олексій Миколайович, Плаксюк Олексій Юрійович, 
Конотопець Олександр Олегович, Нагорнюк Сергій 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 "Далі любов"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88827  
 

Дата реєстрації авторського права  21.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Задорожна Олена Михайлівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата 
педагогічних наук зі спеціальності 13.00.04 - теорія і методика 
професійної освіти "Формування світоглядних переконань у студентів 
педагогічних університетів засобами природоохоронної діяльності"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 



Авторське право і суміжні права. Бюлетень № 53, 2019 

 

627 

Анотація   

У авторефераті наведено теоретичне узагальнення проблеми 
формування світоглядних переконань у студентів педагогічних 
університетів засобоми природоохоронної діяльності із урахуванням 
сучасних вимог.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88828  
 

Дата реєстрації авторського права  21.05.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бойко Юлія 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)  Монографія "Теоретичні та методичні аспекти формування 
аксіологічних установок до здорового способу життя у студентів 
вищих навчальних закладів"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Бойко Ю. С. Теоретичні та методичні аспекти 
формування аксіологічних установок до здорового способу життя у 
студентів вищих навчальних закладів : монографія / Ю. С. Бойко. - 
Умань : ВПЦ "Візаві", 2017. - 234 с. 

 
Анотація   

В монографії охарактеризовано ступінь наукової розробленості 
проблеми; уточнено сутність основних понять, що входять до 
монографії; обґрунтовані науково-методична модель та педагогічні 
умови формування аксіологічних установок до здорового способу 
життя у студентів вищих навчальних закладів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88829  
 

Дата реєстрації авторського права  21.05.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Вінг Тетяна Олександрівна, Паладьєва Алла 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 "Contrastive grammar of English and 
Ukrainian: Morphology"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Contrastive grammar of English and Ukrainian languages : 
Morphology : навчально-методичний посібник для самостійної роботи / 
МОН України, Уманський держ. пед. ун-т імені Павла Тичини; 
укладачі Т. О. Вінг., А. Ф. Паладьєва. - Умань : Візаві, 2019. - 126 с. 

 
Анотація   

У посібнику висвітлено теоретичні засади порівняльної стилістики 
англійської та української мов, а також підібрано практичні завдання 
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для самостійної роботи студентів факультетів іноземних мов вищих 
закладів освіти.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88830  
 

Дата реєстрації авторського права  21.05.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Веремюк Людмила 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)  Навчальний посібник "DEUTSCH FUR HISTORIKER. Збірник 
текстів і вправ з німецької мови для студентів гуманітарних 
спеціальностей закладів вищої педагогічної освіти"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: DEUTSCH FUR HISTORIKER. Збірник текстів і 
вправ з німецької мови для студентів гуманітарних спеціальностей 
закладів вищої педагогічної освіти / Укладач : Веремюк Л. Л. - Умань : 
Видавничо-поліграфічний центр "ВІЗАВІ", 2019. - 152 с. 

 
Анотація   

Посібник укладено на засадах кредитно-трансферної системи 
навчання. У посібнику поєднується модульний матеріал, 
розрахований на опрацювання в аудиторний час, та матеріал, 
вміщений у додатках для самостійного опрацювання.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88831  
 

Дата реєстрації авторського права  21.05.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Вахоцька 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)  Навчальний посібник "Конфліктологія"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Вахоцька І. О. Конфліктологія : Навчальний 
посібник. / І. О. Вахоцька. - Умань : ПП Жовтий О. О., 2013. - 221 с. 

 
Анотація   

У посібнику здійснено спробу проаналізувати суть, типологію, діагностику 
та психологію конфліктів. Особлива увага звертається, зокрема, на 
функції конфліктів, шляхи їх попередження та конструктивного 
розв'язання, на підвищення культури людських взаємовідносин.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88832  
 

Дата реєстрації авторського права  21.05.2019  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Іванчук 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)  Підручник "ENGLISH FOR HISTORIANS: Навчальний посібник з 
англійської мови для студентів заочного відділу історичних 
спеціальностей закладів вищої освіти"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: ENGLISH FOR HISTORIANS : Навчальний посібник 
з англійської мови для студентів заочного відділу історичних 
спеціальностей вищих навчальних закладів / МОН України, 
Уманський держ. пед. у-тет імені Павла Тичини; укладач та автор : 
Іванчук Г. П. - Умань : ОМІДА, 2019. - 72 с. 

 
Анотація   

Підручник укладено на засадах кредитно-трансферної системи 
навчання. Мета посібника - навчання різних видів читання та 
реферування, удосконалення мовленнєвих навичок за допомогою 
створення професійно-орієнтованих ситуацій.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88833  
 

Дата реєстрації авторського права  21.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бріт Надія Михайлівна, Галай Олена Валентинівна, Коваленко 
Олександр Васильович  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру, похідний твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчальний посібник "PRACTICAL PHONETICS: навчальний 
посібник з практичної фонетики англійської мови для студентів 
вищих навчальних закладів педагогічної освіти"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: PRACTICAL PHONETICS: навчальний посібник з 
практичної фонетики англійської мови для студентів вищих 
навчальних закладів педагогічної освіти / уклад. Н. М. Бріт,                      
О. В. Галай, О. В. Коваленко. - Умань : ВПЦ "Візаві", 2017. - 134 с. 

 

Анотація   

У навчальному посібнику вміщено навчальний метеріал з основних 
тем практичної фонетики англійської мови, інтонація, наголос, 
фонетичні явища зв'язного мовлення.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88834  
 

Дата реєстрації авторського права  21.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Демченко 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)  Навчально-методичний посібник "Креатотерапія в психолого-
педагогічному супроводі гармонійного розвитку молодших школярів"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Креатотерапія в психолого-педагогічному супроводі 
гармонійного розвитку молодших школярів : навч. - метод. посібн. / уклад. 
Ірина Іванівна Демченко. - Умань : Видавничо-поліграфічний центр 
"Візаві", 2013. - 272 с. 

 

Анотація   

У посібнику визначено корекційні можливості ізотерапії та методичні 
аспекти її застосування в навчально-виховній, корекційно-
розвивальній роботі. Ізотерапевтичні техніки подані у єдності з 
досвідом їхнього використання в професійній діяльності.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88835  
 

Дата реєстрації авторського права  21.05.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дем'янишина Олеся 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 "Розвиток сільських територій Вінницької області: 
аналітичний аспект"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

У статті досліджено аналітичний аспект розвитку сільських територій 
Вінницької області. Розглянуто сучасний стан та проблеми розвитку 
сільських територій України.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88836  
 

Дата реєстрації авторського права  21.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Городецький Олександр Сергійович, Гензерський Юрій Валерійович, 
Медведенко Дмитро В'ячеславович, Боговіс Віталій Євгенович, 
Городецький Дмитро Олександрович, Барабаш Марія Сергіївна  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "ЛІРА САПР" 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма, похідний твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Програмний комплекс ЛІРА-САПР 2019" 
("ПК ЛІРА-САПР 2019")  
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Програма для розрахунку та проектування машинобудівельних та 
будівельних конструкцій різного призначення.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88837  
 

Дата реєстрації авторського права  21.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ксенія Заставська (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 "Межа забуття"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88838  
 

Дата реєстрації авторського права  21.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ксенія Заставська (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 "Янгол"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88839  
 

Дата реєстрації авторського права  21.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ксенія Заставська (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 "Серенада жизни"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88840  
 

Дата реєстрації авторського права  21.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ксенія Заставська (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 "Вполголоса. Sotto voce"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88841  
 

Дата реєстрації авторського права  21.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ксенія Заставська (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 "Спасибо, Одесса"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88842  
 

Дата реєстрації авторського права  21.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Болгар 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 "Аналіз доцільності застосування зовнішніх 
механізмів стягнення боргів у банківській системі держави"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Болгар Т. М. Аналіз доцільності застосування 
зовнішніх механізмів стягнення боргів у банківській системі держави // 
Вісник Національного банку України. - 2013. - № 11 (213). - С. 42-47. 

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88843  
 

Дата реєстрації авторського права  21.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Болгар 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 "Особливості державного та внутрішньобанківського 
регулювання проблемних кредитів в Україні"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Болгар Т. М. Особливості державного та 
внутрішньобанківського регулювання проблемних кредитів в Україні // 
Вісник Національного банку України. - 2014. - № 12 (226). - С. 23-29. 

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88844  
 

Дата реєстрації авторського права  21.05.2019  
 

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 сім'ї в розвитку патріотичної рефлексії 
молодших школярів"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Михальченко Н. В. Роль сім'ї в розвитку 
патріотичної рефлексії молодших школярів // Науковий вісник. - 2015. - 
№ 2 (15). - С. 73-77. 

 

Анотація   

У науковій статті показано роль сім'ї у розвитку патріотичної 
рефлексії особистості молодшого школяра.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88845  
 

Дата реєстрації авторського права  21.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Наукова стаття "Вплив екологічної культури батьків на розвиток 
патріотичної рефлексії молодших школярів"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Михальченко Н. В. Вплив екологічної культури 
батьків на розвиток патріотичної рефлексії молодших школярів // 
Екологічна психологія. - 2005. - №7 (5). - С. 33-41. 

 

Анотація   

У науковій статті показано вплив екологічної культури батьків та 
народного календаря на формування патріотичної рефлексії у дітей 
молодшого шкільного віку.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88846  
 

Дата реєстрації авторського права  21.05.2019  
 

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 особистості молодшого 
школяра як соціально-психологічний феномен"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Михальченко Н. В. Патріотична рефлексія 
особистості молодшого школяра як соціально-психологічний феномен // 
Наука і освіта. - 2010. - № 2. - С. 37-41. 

 

Анотація   

У науковій статті розкриваються питання розвитку рефлексії в 
молодших школярів.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88847  
 

Дата реєстрації авторського права  21.05.2019  
 

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 змісту уявлень про власне "Я" у дітей 
молодшого шкільного віку"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Мильченко Н. В. Розвиток змісту уявлень про власне 
"Я" у дітей молодшого шкільного віку // Науковий часопис. - 2009. - 
№ 26 (50). - С. 262-267. 

 

Анотація   

У науковій статті розкриваються питання розвитку змісту уявлень 
про власне "Я" у дітей молодшого шкільного віку.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88848  
 

Дата реєстрації авторського права  21.05.2019  
 

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 "Показники рівнів розвитку патріотичної рефлексії 
особистості"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Михальченко Н. В. Показники рівнів розвитку 
патріотичної рефлексії особистості // Науковий вісник херсонського 
державного університету. - 2019. - № 1. - С. 165-170. 

 

Анотація   

У наукові статті проаналізовано наукові підходи до визначення 
показників рівнів розвитку патріотичної рефлексії особистості пізньої 
юності.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88849  
 

Дата реєстрації авторського права  21.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  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 "Публічне управління соціальною сферою: 
практикум"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88850  
 

Дата реєстрації авторського права  21.05.2019  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Колот Анатолій Михайлович, Герасименко Оксана Олександрівна, 
Рудакова Світлана Григорівна, Щетініна Людмила 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 "Теоретико-
прикладні засади формування, розвитку та регулювання дистанційної 
зайнятості населення в Україні"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88851  
 

Дата реєстрації авторського права  21.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Цимбалюк 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)  Літературний письмовий твір "Методичні засади формування 
компенсаційного пакета"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88852  
 

Дата реєстрації авторського права  21.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Цимбалюк 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)  Літературний письмовий твір наукового характеру "Інструментарій 
імплементації нових підходів до побудови єдиної тарифної сітки для 
оплати праці працівників бюджетної сфери"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88853  
 

Дата реєстрації авторського права  21.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Міхалевська 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)  Навчальне видання "Теорія ймовірностей, ймовірнісні процеси та 
математична статистика: Програма курсу, методичні вказівки та 
контрольні завдання для студентів спеціальності "Інформаційні 
технології проектування", заочної форми навчання"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Теорія ймовірностей, ймовірнісні процеси та 
математична статистика: Програма курсу, методичні вказівки та 
контрольні завдання для студентів спеціальності "Інформаційні 
технології проектування", заочної форми навчання /                                  
Укл. Г. І. Міхалевська. - Хмельницький: ХНУ, 2006. - 105 с. 

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88854  
 

Дата реєстрації авторського права  21.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Поплавська 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)  Літературний письмовий твір наукового характеру "Удосконалення 
договірного регулювання оплати праці: нормативно-правовий 
механізм"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88855  
 

Дата реєстрації авторського права  21.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Міхалевська Галина Іванівна, Ленюк Михайло 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)  Наукове видання (монографія) "Інтегральні перетворення типу 
Конторовича-Лєбєдєва"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Ленюк М. П., Міхалевська Г. І. Інтегральні перетворення 
типу Конторовича-Лєбєдєва. - Чернівці: Прут, 2002. - 280 с. 

 

Анотація   

Побудовано інтегральні перетворення типу Конторовича-Лєбєдєва на 
кусково-однорідних проміжках.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88856  
 

Дата реєстрації авторського права  21.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Щетініна Людмила 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 "Пропозиції до Закону України "Про 
наукову і науково-технічну діяльність" щодо оплати праці наукових 
працівників, які працюють у дистанційному режимі"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88857  
 

Дата реєстрації авторського права  21.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Міхалевська Галина Іванівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Наукова стаття "Гібридне інтегральне перетворення типу Ейлера-
(Конторовича-Лєбєдєва)-(Конторовича-Лєбєдєва) на полярній осі"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Запроваджено на полярній осі з двома точками спряження 
інтегральне перетворення, породжене гібридним диференціальним 
оператором Ейлера-(Конторовича-Лєбєдєва)-(Конторовича-Лєбєдєва).  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88858  
 

Дата реєстрації авторського права  21.05.2019  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Цимбалюк 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)  Літературний письмовий твір "Інструментарій оцінювання оплати 
праці з погляду реалізації принципів гідної праці"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88859  
 

Дата реєстрації авторського права  21.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Андрющенко 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 "The formation of the system of intellectual capital management 
at enterprises"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88860  
 

Дата реєстрації авторського права  21.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Міхалевська Галина Іванівна, Рудницький В'ячеслав Броніславович  
 

Повне ім'я або 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 "Вища математика"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Вища математика: Навчальний посібник / 
Рудницький В. Б., Міхалевська Г. І. - 2-ге вид., допов. - 
Хмельницький: ХНУ, 2016. - 276 с. 

 

Анотація   

Навчальний посібник містить основні теоретичні відомості, приклади 
і задачі з лінійної алгебри, аналітичної геометрії, диференціального 
числення функцій однієї і декількох змінних, інтегрального числення  
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функцій однієї змінної, звичайних диференціальних рівнянь, числових 
та функціональних рядів.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88861  
 

Дата реєстрації авторського права  21.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Міхалевська Галина Іванівна, Рудницький В'ячеслав Броніславович, 
Лесюк 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)  Навчальний посібник "Вища математика: методичні вказівки та 
контрольні завдання для студентів інженерно-технічних 
спеціальностей"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Вища математика : методичні вказівки та 
контрольні завдання для студентів інженерно-технічних 
спеціальностей / В. Б. Рудницький, І. І. Лесюк, Г. І. Міхалевська. - 
Хмельницький : ХНУ, 2008. - 239 с. 

 

Анотація   

Навчальний посібник містить основні теоретичні відомості, приклади 
і задачі з лінійної алгебри, аналітичної геометрії, диференціального 
числення функцій однієї і декількох змінних, інтегрального числення 
функцій однієї змінної, звичайних диференціальних рівнянь.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88862  
 

Дата реєстрації авторського права  21.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сторчевий Сергій Анатолійович, Дуфанець Мар'ян 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 "PROCHEF"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма здійснює розрахунок необхідної кількості інгредієнтів та на-
півфабрикатів по брутто на нетто, для приготування відносно замовлень.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88863  
 

Дата реєстрації авторського права  22.05.2019  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Возіанов Сергій Олександрович, Шуляк Олександр Владиславович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Державна установа "Інститут урології Національної академії 
медичних наук України" 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, ілюстрація  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчальний посібник "Травма в урології"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Возіанов С. О., Шуляк О. В. Травма в урології. - К. : 
ДІА, 2018. - 160 с. 

 

Анотація   

Посібник охоплює теоретичні основи лікування травми в урології.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88864  
 

Дата реєстрації авторського права  22.05.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Комліченко Оксана Олександрівна, 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)  Виробничо-практичне видання "Методичні настанови (вказівки) 
щодо виконання самостійних робіт з дисципліни "Стратегія 
підприємства"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Видання спрямоване на формування знань, вмінь та навичок в 
області теорії і практики стратегічного управління.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88865  
 

Дата реєстрації авторського права  22.05.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Комліченко Оксана Олександрівна, Мельник Марина Андріївна  
 
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 "Біржова  
діяльність"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

У виданні розкриваються основи біржової діяльності. Висвітлюються 
теоретичні положення дисципліни, методики, техніки та організації 
ведення діяльності на біржових ринках.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88866  
 

Дата реєстрації авторського права  22.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лінгур Любов Миколаївна, Єсіна Ольга Геннадіївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Стратегія вибору системи підтримки прийняття 
рішень в управлінні підприємством"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Лінгур Л. М., Єсіна О. Г. Стратегія вибору системи 
підтримки прийняття рішень в управлінні підприємством // 
Економіка: проблеми теорії та практики. - 2009. - Випуск 256.                
Том VI. - С. 1438-1446. 

 

Анотація   

У роботі розглядаються основні сучасні діючі моделі інформаційних 
систем для підприємства, які допомогають упорядкувати дані, 
аналізувати стан підприємства й планувати подальшу діяльність.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88867  
 

Дата реєстрації авторського права  22.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лінгур Любов Миколаївна, Єсіна Ольга Геннадіївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Електронний підручник як засіб підвищення якості 
освіти"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: О. Г. Єсіна, Л. М. Лінгур. Електронний підручник як 
засіб підвищення якості освіти // Теорія та методика електронного 
навчання. - 2011. - Випуск ІІ. - С. 255-260. 

 

Анотація   

Розглянуто проблеми використання електронних засобів освіти, 
електронних підручників, дидактичні функції електронних 
підручників та основні особливості їх реалізації.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88868  
 

Дата реєстрації авторського права  22.05.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Баглик Євгенія Андріївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Літературно-письмовий твір "Фейсбілдинг: краса і молодість обличчя"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Дається опис розробленої автором оригінальної методики тренування 
м'язів всіх зон обличчя та шиї, опис відповідних вправ з детальними 
поясненнями до них.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88869  
 

Дата реєстрації авторського права  22.05.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мрує Фатмі Алі  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Твір образотворчого мистецтва "Горизонт подій"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88870  
 

Дата реєстрації авторського права  22.05.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сатушева Карина Валеріївна, Леонова Юля 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 "PERSPERTIVES OF THE NON-FINANCAL 
REPORTING IN UKRAINE"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88871  
 

Дата реєстрації авторського права  22.05.2019  
 

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  Літературний письмовий твір практичного характеру, ілюстрація, 
складений твір  

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір практичного характеру з ілюстраціями 
"Метод создания рисунка путём взаимного проникновения 
красителей с соседних частей поверхности изображения через 
разделяющую их линию - Взаимное проникновение цветов соседних 
различно окрашеных участков" ("Взаимное проникновение цветов 
соседних различно окрашеных участков")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Опис способу створення малюнка шляхом проникнення фарбників з 
однієї частини малюннка в іншу через розділяючу їх мережу.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88872  
 

Дата реєстрації авторського права  22.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Грач Юлія Володимирівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір науково-практичного характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Стаття "Елементи форум-театру як інтерактивні форми засвоєння 
соціальних вмінь майбутніх фахівців соціальної сфери"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Висвітлюються проблеми визначення сутності поняття "форум-
театр", "соціальні вміння", "інтерактивне навчання", здійснюється 
аналіз наукових підходів до обґрунтування сутності форум-театру, 
розглядаються проблеми та труднощі впровадження інтерактивних 
технологій в навчальний процес.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88873  
 

Дата реєстрації авторського права  22.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кононученко Андрій 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 "Система управління майнінгом "Нive OS 
Web" ("Hive OS Web")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Комп'ютерна програма призначена для використання в управлінні 
розподіленими мережами комп'ютерів з графічними адаптерами та 
обчислювальними пристроями з SIC-мікросхемами (вузлами) для 
забезпечення взаємодії користувача з системою Hive OS Сервер через 
графічний інтерфейс.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88874  
 

Дата реєстрації авторського права  22.05.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Абдураман Айдер Шевкетович, Купрєєнко Максим Володимирович, 
Непша Олександр Вікторович  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Наукова стаття "Сутність професійної підготовки майбутніх вчителів 
фізичної культури"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Абдураман А. Ш., Купрєєнко М. В., Непша О. В. 
Сутність професійної підготовки майбутніх вчителів фізичної 
культури // Актуальные научные исследования в современном мире. - 
2019. - Выпуск 1 (45). - С. 38-43. 

 
Анотація   

Перед вищими навчальними закладами, які готують майбутніх 
вчителів фізичної культури, постають завдання цілеспрямованого 
розвитку найважливіших властивостей педагога, залучення його до 
активних способів освоєння соціального, наукового та 
культурологічного досвіду з метою його подальшого використання в 
науково-виховній діяльності з учнями.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88875  
 

Дата реєстрації авторського права  22.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кібальнікова Тетяна Володимирівна  
 

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. Бюлетень № 53, 2019 

 

646 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Навчально-методичні матеріали зі статистики 
англійської мови для студентів факультету іноземних мов заочної 
форми навчання спеціальності 014 Середня освіта, що здобувають 
ступінь бакалавра за Освітньо-професійною програмою Середня 
освіта (Мова і література (англійська))"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88876  
 

Дата реєстрації авторського права  22.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гуцул Лариса Іванівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчально-методичний посібник "Сучасна українська літературна 
мова (Вступ. Лексикологія. Фразеологія. Лексикографія. Фонетика і 
фонологія. Орфоепія. Графіка. Орфографія) (кредитно-модульний курс)"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88877  
 

Дата реєстрації авторського права  22.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гуцул Лариса 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)  Наукова стаття "Паралельні форми у наголошуванні назв населених 
пунктів України та їхніх похідних"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Гуцул Л. І. Паралельні форми у наголошуванні назв 
населених пунктів України та їхніх похідних // Studia linguistica et 
juridica. - 2011. -  Випуск 1. - С. 82-99. 

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88878  
 

Дата реєстрації авторського права  22.05.2019  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Заволока Катерина Григорівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір (поезія), збірник творів  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка віршів "Другая сторона Луны"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88879  
 

Дата реєстрації авторського права  22.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бойко Анжела 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 "Комп'ютерне моделювання в середовищі 
AUTOCAD. Частина 1. Геометричне та проекційне креслення"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Навчальний посібник містить інформацію про функціональні 
можливості графічної системи AUTOCAD 2016 з описом ефективних 
способів виконання креслень.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88880  
 

Дата реєстрації авторського права  23.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Попович Андріан Петрович, Муха Павло Андрійович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Музичний твір з текстом "Вона"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Твір розкриває любовно-драматичну історію емоційно спустошеної 
дівчини.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88881  
 

Дата реєстрації авторського права  23.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Попович Андріан Петрович, Муха Павло Андрійович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Музичний твір з текстом "Freedom Man"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У творі йдеться мова про те, що людина звільняється від стандартів 
суспільства тоді, коли відступається від правил.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88882  
 

Дата реєстрації авторського права  23.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Попович Андріан Петрович, Муха Павло Андрійович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Музичний твір з текстом "Цигани"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У творі описано переміщення контрабанди через кордон України 
засобами висміювання.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88883  
 

Дата реєстрації авторського права  23.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Попович Андріан Петрович, Муха Павло Андрійович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Музичний твір з текстом "Відро Горілки"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   

Твір описує наслідки частого вживання алкоголю та пропагує 
здоровий спосіб життя.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88884  
 

Дата реєстрації авторського права  23.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Попович Андріан Петрович, Муха Павло Андрійович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Музичний твір з текстом "Тільки скажи"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Пісня оповідає сварку дівчини та хлопця, в тексті розкривається суть 
образів героїв.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88885  
 

Дата реєстрації авторського права  23.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Попович Андріан Петрович, Муха Павло Андрійович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Музичний твір з текстом "Щедрик"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Різдвяна пісня, що оповідає сучасне святкування новорічних свят у 
суспільстві.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88886  
 

Дата реєстрації авторського права  23.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Попович Андріан Петрович, Муха Павло Андрійович  
 

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 "Качелі"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Пісня оповідає спогади хлопця про дівчину, що його покинула.   
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88887  
 

Дата реєстрації авторського права  23.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Симонюк Володимир Павлович, Легеза Віктор Петрович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Оптимальний басейн"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88888  
 

Дата реєстрації авторського права  23.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Грабчук Інна Францівна, Бугайчук Віта Віталіївна, Тимчак Віра 
Степанівна, Орликовський Микола Олександрович  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Стаття "Efficiency of the Innovative Use of Waste from Fruit-and-
Vegetable Production"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У статті досліджується пріоритетний напрям ресурсозбереження в 
аграрному секторі економіки - вторинне використання відходів. 
Сучасні інноваційні впровадження щодо використання відходів 
плодоовочевого виробництва лише частково сприяють розв'язанню 
суперечностей між зростаючими потребами населення у 
високоякісних продуктах харчування і обмеженими обсягами 
виробництва сільськогоспордарської сировини. Науково-практичні 
результати досліджень ґрунтуються на використанні монографічного 
методу, у ФГ "Агроінновація" Заставнівського району Чернівецької 
області, щодо інноваційної технології консервування яблучних 
вичавок, в закритих траншеях, за допомогою природного сорбенту -  
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бентоніту, та заміни частини концентратів на консервовані яблучні 
вичавки в раціонах годівлі свиней.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88889  
 

Дата реєстрації авторського права  23.05.2019  
 
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  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Роман "Доставка свободи гарантується"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Фантастичні пригоди команди космічного корабля на чолі з головним 
героєм - сміливим і справедливим капітаном Томом. Дія роману 
відбувається у 26 сторіччі на 7-ми планетах у 2-х різних Галактиках.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88890  
 

Дата реєстрації авторського права  23.05.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бурлака 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 "еurabota"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Комп'ютерна програма - інформаційно-аналітична система пошуку і 
обробки інформації у сфері пошуку роботи та розміщення вакансій 
являє собою спеціалізований програмний комплекс та компіляцію 
даних у віддаленому доступі. Функціонал програми полягає у тому, 
що вона в автоматизованому режимі надає інформацію щодо 
роботодавців або шукачів роботи, виходячи з розміщуваних в ній 
роботодавцями вакансій або шукачами роботи резюме, а також 
генерує відповідні аналітичні дані.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88891  
 

Дата реєстрації авторського права  23.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Пашко Павло Володимирович, Пашко Даляна 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 "Аудиторський контроль в митній справі"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Пашко П. В., Пашко Д. В. Аудиторський контроль в 
митній справі // Митна безпека. - 2013. - № 1. - С. 4. 

 

Анотація   

Опублікування: У статті досліджено питання забезпечення 
ефективності митного контролю в умовах глобалізації. 
Проаналізовано зміст поняття "аудиторський контроль у митній 
справі" та його місце у системі митного адміністрування. Досліджено 
порядок організації та проведення документованих митних перевірок 
структурними підрозділами Міністерства доходів і зборів України.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88892  
 

Дата реєстрації авторського права  23.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ярмошевич Андрій Миколайович, Крячок Олександр Степанович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "EasyDocs"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програмний комплекс призначений для підписування офіційних 
документів онлайн з використанням методу шифрування RSA для 
забезпечення захисту особистих даних користувачів. Також система 
передбачає використання електронного цифрового підпису для 
однозначної ідентифікації сторін.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88893  
 

Дата реєстрації авторського права  23.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Пашко Павло Володимирович, Пашко Даляна Василівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Наукова стаття "Пропозиції до інституційного механізму 
забезпечення національних митних інтересів України"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Пашко П. В., Пашко Д. В. Пропозиції до 
інституційного механізму забезпечення національних митних 
інтересів України // Митна справа. - 2014. - № 2 (92). - С. 14. 

 

Анотація   

У статті пропонуються зміни у формуванні інституційного механізму 
забезпечення національних митних інтересів України та перспектив 
подальшого розвитку митної і податкової справ. Автори зазначають, 
що подальший розвиток податкової та митної справ базується на 
створенні та впровадженні електронної інтегрованої системи 
відслідковування руху товарів в різних країнах, безперервного 
митного та аудиторського контролю на основі уніфікованого 
товарознавчого опису товарів, введення його в бухгалтерський, 
податковий та митний облік, який буде здійснюватися в 
електронному вигляді.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88894  
 

Дата реєстрації авторського права  23.05.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Осадчук Тетяна Вікторівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Науково-практичний твір "Авторская программа Татьяны Осадчук 
"Стань стройней за 30 дней"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Твір являє собою авторську методику, завдяки якій можна досягти 
зниження зайвої ваги та покращити якість тіла за допомогою 
комплексу кінезотерапії, дієтотерапії та постійного контролю й 
онлайн-підтримці без шкоди здоров'ю. Методика науково 
обґрунтована та доведена на практиці під час використання в різних 
проектах (групи у фітнес-центрах, телевізійний проект "Худею на 
спор", заняття груп, створених у соціальних мережах під особистим 
контролем та консультаціями автора - онлайн та наживо).  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88895  
 

Дата реєстрації авторського права  23.05.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Пашко Павло Володимирович, Пашко Даляна Василівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Науковий твір "Митний аудиторський контроль як пріоритет у 
справі реформування митного адміністрування"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Пашко П. В., Пашко Д. В. Митний аудиторський 
контроль як пріоритет у справі реформування митного 
адміністрування // Реформування податкової системи України 
відповідно до європейських стандартів : збірних матеріалів VІІ 
Міжнародної науково-практичної конференції, 22 грудня 2015 р. / 
Національний університет ДПС України. - 2015. - С. 233. 

 
Анотація   

У статті розкрито поняття митного аудиторського контролю. 
Визначено стан та питання реалізації механізмів митного 
аудиторського контролю; питання забезпечення пріоритетів у справі 
реформування митного адміністрування, пов'язаних з проведенням 
митного аудиторського контролю на основі системи аналізу та 
управління ризиковими ситуаціями.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88896  
 

Дата реєстрації авторського права  23.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Насмінчук Галина Йосипівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчальний посібник "Література народів Сходу"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Насмінчук Г. Й. Література народів Сходу : 
Навчальний посібник. - Кам'янець-Подільський : ПП Буйницький, 
2012. - 220 с. 

 

Анотація   

У навчальному посібнику висвітлюються найбільш типові явища і 
факти літературного життя країн Близького, Середнього і Далекого 
Сходу від найдавніших до новітніх часів. Поряд із аналізом 
літературних зразків у посібнику наголошуються знакові імена і праці 
українських сходознавців. Особлива увага приділена тим 
письменникам і творам, що вивчаються у школі в курсі зарубіжної 
літератури.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88897  
 

Дата реєстрації авторського права  23.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шевчук Юлія Василівна (Герус Ю. В.)  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

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 і роль медичного страхування 
в системі соціального захисту населення"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Герус Ю. В. Економічна сутність і роль медичного 
страхування в системі соціального захисту населення // Науковий 
вісник Національного університету державної податкової служби 
України (економіка, право). - 2014. - №3 (66). - 51 с. 

 

Анотація   

У статті розглянуто теоретичні основи медичного страхування та 
виокремлено його місце в системі соціального захисту населення. 
Виділено два підходи до розкриття сутності медичного страхування та 
запропоновано авторське визначення цього поняття.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88898  
 

Дата реєстрації авторського права  23.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Насмінчук Галина Йосипівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчальний посібник "Зарубіжна література ранніх епох: 
Античність, Середньовіччя, Відродження"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Насмінчук Г. Й. Зарубіжна література ранніх епох : 
Античність, Середньовіччя, Відродження : навч. посіб. - Кам'янець-
Подільський, ТОВ "Друкарня "РУТА". - 2013. - 212 с. 

 

Анотація   

Посібник містить навчально-методичний комплекс з "Історії 
зарубіжної літератури" для студентів першого курсу напряму 
Філологія Українська мова і література. Структура і зміст посібника 
дозволяє реалізувати нові навчальні технології, оскільки робота 
студентів над осмисленням найважливіших фактів зарубіжної 
літератури спрямовується у річище пошуків.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88899  
 

Дата реєстрації авторського права  23.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Насмінчук Галина Йосипівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчальний посібник "Еволюція українського історичного роману"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Насмінчук Г. Й. Еволюція українського історичного 
роману: Навчальний посібник. - Кам'янець-Подільський : Кам'янець-
Подільський державний університет. - 2007. - 136 с. 
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Анотація   

У навчальному посібнику висвітлюється комплекс історико-
літературних питань, пов'язаних з розвитком жанру історичного 
роману в Україні. Весь масив українського історичного роману 
розглядається у хронологічній послідовності як динамічна художня 
система. Головними є розділи, де мова йде про тенденції розвитку 
жанру в ХХ - на поч. ХХІ ст.   
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88900  
 

Дата реєстрації авторського права  23.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Онишко Світлана Василівна, Шевчук Юлія Василівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Наукова стаття "Проблеми фінансування і перспективи розвитку 
медичного страхування в Україні"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Онишко С. В., Шевчук Ю. В. Проблеми 
фінансування і перспективи розвитку медичного страхування в 
Україні // Науковий економічний журнал "Інтелект ХХІ". - 2016. -           
№ 5. - С. 158. 

 

Анотація   

У статті обґрунтовано необхідність розвитку медичного страхування в 
Україні, визначено його переваги та ризики запровадження на 
поточному етапі. Названо основні проблеми фінансового забезпечення 
медичного страхування, особливу увагу серед яких приділено рівню 
фінансування системи охорони здоров'я.   
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88901  
 

Дата реєстрації авторського права  23.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Насмінчук Галина Йосипівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчально-методичний посібник "Сучасна українська література"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Насмінчук Г. Й. Сучасна українська література : 
навчально-методичний посібник. - Кам'янець-Подільський : ТОВ 
"Друкарня "Рута", 2019. - 160 с. 

 

Анотація   

У посібнику, укладеному відповідно до програми нормативного курсу 
"Сучасна українська література", порушується комплекс історико- 
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літературних питань, пов'язаних з особливостями постмодерністської 
культурно-історичної епохи. Мета посібника - висвітлити найбільш 
типові явища і факти сучасного письменства, виробити у студентів 
уміння й навички аналізувати зразки сучасної української літератури 
у контексті вітчизняного і зарубіжного мистецького процесу, з 
урахуванням їх ідейної цінності та естетичної значимості.   
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88902  
 

Дата реєстрації авторського права  23.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Крук Аліна Анатоліївна, Насмінчук Галина Йосипівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Монографія "Типологія концепту долі у романістиці Т. Гарді й 
українській прозі доби реалізму (І. Нечуй-Левицький, Панас Мирний, 
І. Франко)"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Крук А. А., Насмінчук Г. Й. Типологія концепту долі 
у романістиці Т. Гарді й українській прозі доби реалізму (І. Нечуй-
Левицький, Панас Мирний, І. Франко) : монографія / А. А. Крук,           
Г. Й. Насмінчук. - Кам'янець-Подільський : ТОВ "Друкарня "Рута", 
2014. - 200 с. 

 

Анотація   

У монографії представлено комплексне дослідження проблеми 
переосмислення концепту долі. У межах зіставного аналізу творчості 
Т. Гарді, І. Нечуя-Левицького, Панаса Мирного, І. Франка означений  
взаємозв'язок ментальних структур письменників та форм реалізації 
проблеми долі. Проаналізовані особливості літературознавчих 
досліджень персоналізованої проблематики творчості англійського та 
українських письменників, комплексно осмислений естетично-
філософський аспект концепту долі у реалістичній літературі ХІХ - 
початку ХХ ст., виявлені типологічні збіги і розбіжності у реалізації 
мотиву долі в різних національних культурах.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88903  
 

Дата реєстрації авторського права  23.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шевчук Юлія Василівна (Герус Ю. В.)  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Наукова стаття "Принципи та джерела фінансового забезпечення 
медичного страхування в Україні"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Герус Ю. В. Принципи та джерела фінансового 
забезпечення медичного страхування в Україні // Наукові записки 
Національного університету "Острозька академія". - 2015. - № 28. - С. 84. 

 

Анотація   

У статті досліджено принципи та джерела фінансового забезпечення 
медичного страхування у загальному механізмі фінансування охорони 
здоров'я. Проаналізовано чотири головні джерела ресурсів охорони 
здоров'я (фіскальні, цільові внески обов'язкового медичного 
страхування, страхові внески).  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88904  
 

Дата реєстрації авторського права  23.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шевчук Юлія Василівна (Герус Ю. В.)  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

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 фінансового забезпечення 
медичного страхування і можливості його застосування в Україні"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Герус Ю. В. Зарубіжний досвід фінансового 
забезпечення медичного страхування і можливості його застосування 
в Україні // Бізнес інформ. - 2015. - № 4. - С. 224. 

 

Анотація   

У статті досліджено дві групи країн, а саме: країни Європи та 
колишнього СРСР, на досвід яких слід спиратися Україні у сфері 
фінансового забезпечення медичного страхування. Розглянуто 
централізований підхід (мобілізація коштів здійснюється у бюджет, 
спеціальний фонд, загальнодержавний фонд) і децентралізований 
підхід (мобілізація коштів здійснюється у приватні установи) 
фінансового забезпечення медичного страхування.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88905  
 

Дата реєстрації авторського права  23.05.2019  
 

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, ілюстрація  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Педагогічні умови навчання україномовного 
спілкування іноземних студентів"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   

У сучасному науковому світі спостерігається тенденція до 
розширення та поглиблення міжнародних конфліктів у різних сферах 
економічного, суспільно-політичного, соціального та культурного 
життя. Це пов'язано з дотриманням Україною норм Болонських угод, 
глобалізацією вітчизняної освіти і, як наслідок, із стрімким розвитком 
ринку освітніх послуг для іноземних слухачів, які бажають отримати 
чи продовжити освіту на території України.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88906  
 

Дата реєстрації авторського права  23.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Вікторова Леся Вікторівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Національний університет біоресурсів і природокористування 
України 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Наукова стаття "Organizational and methodical aspects of teaching 
foreign students"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У статті аналізується проблема професійної підготовки іноземних 
студентів, що навчаються у вищих навчальних закладах України. 
Подане нове розв'язання проблеми оцінювання комунікативної 
складової професійної компетентності майбутніх іноземних студентів 
у допрофесійній підготовці. Визначено стан сформованості 
комунікативної компетентності студентів-іноземців.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88907  
 

Дата реєстрації авторського права  23.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Вікторова Леся Вікторівна, Лашкул Валерій 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, ілюстрація  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Монографія "Професійно-етична компетентність майбутніх лікарів 
ветеринарної медицини: теоретико-методичні аспекти"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Ветеринарна медицина належить до тих галузей науки і практичних 
знань, де проблемам етики й моралі завжди приділяли належну увагу. 
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Це пов'язано з необхідністю фахівцям-ветеринарам впливати на 
здоров'я і життя тварин, а тому належне виконання своїх обов'язків 
ветеринарним лікарем неможливе без реалізації етичної складової в 
його професійній діяльності.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88908  
 

Дата реєстрації авторського права  23.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Вікторова Леся Вікторівна, Ржевський Геннадій Миколайович, 
Моісєєв Василь Володимирович  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Національний університет біоресурсів і природокористування 
України 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, ілюстрація  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Монографія "Теоретико-методологічні засади національно-
патріотичного виховання студентів вищих навчальних закладів 
України"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Прискорений розвиток Збройних Сил України, на які покладена 
відповідальність за оборону України, захист її суверенітету в умовах 
загрози територіальних втрат, посягання на територіальну цілісність, 
висуває підвищені вимоги до свідомості, мотивації, життєвих 
настанов і ментальності майбутніх захисників та 
військовослужбовців.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88909  
 

Дата реєстрації авторського права  23.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Грищенко Вікторія 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)  Науковий твір "Стан системи гемостазу за ентеропатології телят"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Проведене комплексне дослідження показників гемостазу в телят,   
які перехворіли на токсичну форму диспепсії. У період клінічного 
одужання тварин встановлено зміни показників коагуляціійних і 
фібринолітичних процесів, які мають компенсаторний характер, 
спрямований на відновлення рівноваги в системі. Доведено, що  
 



Авторське право і суміжні права. Бюлетень № 53, 2019 

 

661 

індикатором ступеня активності системи зсідання крові за ентеропатології 
новонароджених телят є вміст розчинних фібрин-мономерних 
комплексів, які рекомендується визначати на всіх етапах лікування.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88910  
 

Дата реєстрації авторського права  23.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Грищенко Вікторія Анатоліївна, Томчук Віктор 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 "Коригування змін вмісту жиророзчинних вітамінів в 
організмі ссавців за розвитку токсичного гепатиту"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Розвиток експериментальної гепатопатології у щурів негативно 
позначається на обміні вітамінів А, Е і Д, необхідних для повноцінного 
розвитку і життєдіяльності організму. Застосування хворим тваринам 
розробленої нами ліпосомальної форми БАД "FLP-MD" з комплексом 
вітамінів А і Е сприяє нормалізації в їх організмі обміну жиророзчинних 
вітамінів, що одночасно стимулює перебіг відновлювальних процесів 
у пошкоджених клітинах печінки.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88911  
 

Дата реєстрації авторського права  23.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Томчук Віктор Анатолійович, Грищенко Вікторія 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, ілюстрація  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчальне видання "Методичні вказівки "Методи дослідження 
жовчосекреторної функції печінки"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У монографії представлено результати досліджень порушень метаболізму 
та його регуляції, взаємозв'язок цих процесів із деструкцією клітинних 
мембран за умов дії на організм екопатогенних чинників (ксенобіотиків - 
представників групи мікотоксинів, і лікувальних препаратів) та 
розвитку хвороб тварин (гепато- та ентеропатології). 
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88912  
 

Дата реєстрації авторського права  23.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Томчук Віктор Анатолійович, Грищенко Вікторія Анатоліївна, 
Цвіліховський Валерій 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)  Монографія "Метаболічні та структурні зміни в організмі тварин за 
дії ксенобіотиків і патології"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У монографії представлено результати досліджень порушень метаболізму 
та його регуляції, взаємозв'язок цих процесів із деструкцією 
клітинних мембран за умов дії на організм екопатогенних чинників 
(ксенобіотиків - представників групи мікотоксинів, і лікувальних 
препаратів) та розвитку хвороб тварин (гепато- та ентеропатології).  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88913  
 

Дата реєстрації авторського права  23.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Пархомчук Олексій 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 з автоматизації фінансово-
економічної діяльності "Є-Облік"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88914  
 

Дата реєстрації авторського права  23.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Зюков Олег Леонідович, Ошивалова Олена Олександрівна, Гур'янов 
Віталій Григорович  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Державна наукова установа "Науково-практичний центр профілактичної 
та клінічної медицини" Державного управління справами 
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Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науково-практичний твір "Прогностична модель оцінки ризику 
розвитку раку шкіри"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Побудована і проаналізована математична система прогнозування 
ризику дозволила виділити 11 факторних ознак, які мають сильний 
зв'язок з ризиком розвитку раку шкіри. Прогностична модель може 
бути запропонована при прийнятті рішення фахівцями на етапі 
первинної чи вторинної профілактики раку шкіри.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88915  
 

Дата реєстрації авторського права  23.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Русанов Станіслав Генадійович, Артем'єва Тетяна Анатоліївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Музичний твір з текстом "Его не украла я, а задержала"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88916  
 

Дата реєстрації авторського права  23.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Русанов Станіслав Генадійович, Артем'єва Тетяна Анатоліївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Музичний твір з текстом "Это кажется странным..."   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88917  
 

Дата реєстрації авторського права  23.05.2019  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Русанов Станіслав Генадійович, Артем'єва Тетяна Анатоліївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Музичний твір з текстом "Не жаль"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88918  
 

Дата реєстрації авторського права  23.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Русанов Станіслав Генадійович, Артем'єва Тетяна Анатоліївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Музичний твір з текстом "Мои дожди"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88919  
 

Дата реєстрації авторського права  23.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Русанов Станіслав Генадійович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір без тексту  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Музичний твір "Иллюзия"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88920  
 

Дата реєстрації авторського права  23.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бондаренко Олег Олександрович, Шевченко Іван Олексійович, 
Ковальов Олександр Вікторович, Єлісєєв Валерій Ніконорович,  
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                                                           Положешний Володимир Володимирович, Євсюков Олександр 
Петрович, Соколовський Іван Петрович, Мазуренко Валерій 
Іванович, Гудович Олег Денисович, Гаваза Андрій Остапович  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру, ілюстрація, 
складений твір  

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка лекцій "Цивільна безпека". Частина-ІІІ"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88921  
 

Дата реєстрації авторського права  23.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Міненко Олеся Василівна, Снісаренко Яна Станіславівна, Хряпак 
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)  Навчальний посібник "Українська мова (за професійним спрямуванням)"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Розглянуто особливості усної форми професійного спрямування.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88922  
 

Дата реєстрації авторського права  23.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Міненко Олеся Василівна, Снісаренко Яна Станіславівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчальний посібник "Англійська мова за професійним 
спрямуванням (для самостійної роботи курсантів та студентів)"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Посібник складається з шести розділів, кожен з яких включає ряд 
тематично об'єднаних текстів.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88923  
 

Дата реєстрації авторського права  23.05.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Міненко Олеся Василівна, Снісаренко Яна Станіславівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Навчальний посібник "Граматика англійської мови: теорія і 
практикум"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Посібник висвітлює основні граматичні явища сучасної англійської 
мови, які потрібно засвоїти для ведення бесіди та розуміння текстів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88924  
 

Дата реєстрації авторського права  24.05.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Юрченко Аліна Михайлівна, Гарбовський Леонід Антонович, 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)  Монографія "Взаємодія слідчого з оперативними підрозділами під час 
кримінального провадження: актуальні проблеми та шляхи їх 
вирішення"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

У монографії вперше у вітчизняній юридичній науці кримінального 
процесу проведено дослідження найактуальніших питань 
забезпечення взаємодії слідчого з оперативними підрозділами під час 
кримінального провадження.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88925  
 

Дата реєстрації авторського права  24.05.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Башта Іван Іванович, Демчик Євген 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)  Наукова стаття "Щодо питання організації міжнародного 
співробітництва у сфері протидії та запобігання корупції"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Статю присвячено дослідженню питання організації міжнародного 
співробітництва у сфері протидії та запобігання корупції.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88926  
 

Дата реєстрації авторського права  24.05.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

найменування роботодавця  Вальтер Галина Андріївна, 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 
"Методичні вказівки до курсової роботи "Процедура екологічної 
експертизи стану атмосфери та дотримання норм викидів 
промислових підприємств"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Метою роботи є удосконалення теоретичних знань та придбання 
практичних навичок експертизи проектних рішень щодо охорони 
атмосферного повітря.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88927  
 

Дата реєстрації авторського права  24.05.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Башта Іван Іванович, Леган Олег Анатолійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Наукова стаття "Щодо питання значення інформаційно-аналітичного 
забезпечення в діяльності правоохоронних органів"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Башта І. І., Леган О. А. Щодо питання значення 
інформаційно-аналітичного забезпечення в діяльності 
правоохоронних органів // Порівняльно-аналітичне право. - 2018. -          
№ 5. - С. 325-327. 

 
Анотація   

У статті розглянуто питання значення інформаційно-аналітичного 
забезпечення в діяльності правоохоронних органів України.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88928  
 

Дата реєстрації авторського права  24.05.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гарбовський Леонід 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)  Наукова стаття "Взаємодія слідчого з оперативними підрозділами 
щодо провадження негласних слідчих (розшукових) дій"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Гарбовський Л. А. Взаємодія слідчого з 
оперативними підрозділами щодо провадження негласних слідчих 
(розшукових) дій // Міжнародний юридичний вісник: збірник 
наукових праць Національного університету державної податкової 
служби України. - 2016. - Випуск 1 (3). - С. 12-16. 

 
Анотація   

В статті розглядаються питання взаємодії слідчого та оперативних 
підрозділів щодо провадження негласних слідчих (розшукових) дій під 
час досудового розслідування кримінальних правопорушень.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88929  
 

Дата реєстрації авторського права  24.05.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Абрамова Людмила Сергіївна, Птиця Геннадій Григорович, 
Харченко Тетяна Володимирівна  

 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Абрамова Людмила Сергіївна, Птиця Геннадій Григорович, 
Харченко Тетяна Володимирівна, 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 "Методичні вказівки до 
практичних робіт з дисципліни "Транспортне планування міст" для 
студентів спеціальності 275 "Транспортні технології (за видами)"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Твір розроблено з метою закріплення теоретичного матеріалу та 
отримання навичок вирішення задач транспортного планування міст 
на практичних заняттях.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88930  
 

Дата реєстрації авторського права  24.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Наукова стаття "Сучасний стан і структура джерел фінансового 
забезпечення соціального захисту населення України"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Шевчук Ю. В. Сучасний стан і структура джерел 
фінансового забезпечення соціального захисту населення України 
[Електронний ресурс] // Збірник наукових праць Національного 
університету державної податкової служби України. - 2016. - № 2. -         
С. 263-274. - Режим доступу до журн.: http://www.nbuv.gov.ua/e-jour-
nals/Znpnudps/index.html 

 

Анотація   

Стаття присвячена проблемі фінансового забезпечення соціального 
захисту населення, розкривається на основі механізмів формування 
джерел фінансування та оцінці їх стану.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88931  
 

Дата реєстрації авторського права  24.05.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гарбовський Леонід 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)  Наукова стаття "Протидія легалізації (відмиванню) доходів, 
одержаних злочинним шляхом, як складова забезпечення економічної 
безпеки України"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Гарбовський Л. А. Протидія легалізації 
(відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, як складова 
забезпечення економічної безпеки України // Міжнародний 
юридичний вісник: актуальні проблеми сучасності (теорія та 
практика). - 2018. - Випуск 1-2 (10-11). - С. 200-205. 

 
Анотація   

В статті розглядаються актуальні питання протидії легалізації 
(відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, а також окремі 
аспекти забезпечення економічної безпеки України.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88932  
 

Дата реєстрації авторського права  24.05.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Абрамова Людмила Сергіївна, Капінус Сергій Васильович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Абрамова Людмила Сергіївна, Капінус Сергій Васильович, 
Харківський національний автомобільно-дорожній університет 
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Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Твір науково-практичного характеру "Визначення балансу між 
параметрами дорожнього руху"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Обґрунтовано доцільність застосування фундаментальної діаграми,  
як основи транспортного моделювання та визначено послідовність 
розрахунків параметрів потоку для побудови діаграми у вигляді 
аналітичних залежностей із проведенням експерименту на ділянці 
вулично-дорожньої мережі м. Харків.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88933  
 

Дата реєстрації авторського права  24.05.2019  
 

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 "Тенета" ("ТНТ")  
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88934  
 

Дата реєстрації авторського права  24.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Вова Лерт (псевдонім), Зима Віта Анатоліївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, створений для кіно  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Сценарій повнометражного ігрового фільму "Примарний Демон"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Ніхто точно не знає, скільки безконтактних племен залишилося в 
світі. Згідно з даними правозахисної організаії Survival International на 
планеті проживає понад 100 ізольованих народів; більшість із них 
живуть в Амазонії і Новій Гвінеї, Перу, Малайзії і на Андаманських 
островах. Початок Історії. Нудьга огорнула тридцятирічного 
мільйонера СЕРДЖІО, котрий втратив цікавість до всього у житті.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88935  
 

Дата реєстрації авторського права  24.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гармаш 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 "Реформування економіки чи подальше пограбування 
країни (значущість людського чинника)"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Метою дослідження є висвітлення значущості людського чинника при 
проведенні будь-яких реформ на сучасному етапі розвитку України - 
етапі системної кризи.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88936  
 

Дата реєстрації авторського права  24.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гармаш 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 "Деякі проблеми євроінтеграційних процесів в 
Україні та шляхи їхнього вирішення з точки зору впливу людського 
чинника"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Метою дослідження є висвітлення окремих позитивних та негативних 
явищ процесу глобалізації, який з повним правом можна назвати 
"інформаційною глобалізацією".  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88937  
 

Дата реєстрації авторського права  24.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гармаш Сергій Володимирович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Науковий твір "Людський капітал як рушійний фактор розвитку 
економіки, суспільства і країни в цілому"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Метою дослідження є визначення того, що в умовах глобалізації 
світової економіки, вільного руху капіталу, пересування трудових 
ресурсів, розвитку високих технологій та загострення конкуренції 
саме людський капітал є головним інтенсивним фактором 
конкурентних переваг країн, які здійснюють у нього значні  
інвестиції.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88938  
 

Дата реєстрації авторського права  24.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гармаш 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 "Розвиток виробництва: династії чи непотизм"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Метою дослідження є висвітлення трансформаційних змін, яких 
зазнав термін "робоча династія" на сучасному етапі розвитку України - 
етапі системної кризи.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88939  
 

Дата реєстрації авторського права  24.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гармаш 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 "Відсутність персональної відповідальності як 
мотиватор безладдя та беззаконня"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Метою дослідження є висвітлення того, що в нашій країні поняття 
"влада", "бізнес" та "кримінал" стали тотожними поняттями.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88940  
 

Дата реєстрації авторського права  24.05.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Цибульник Сергій Олексійович, Півторак Діана Олександрівна, 
Ступак 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 "Клас для створення об'єкту типу "стійка""   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

На мові програмування Processing написано клас для створення 
об'єктів типу "стійка".  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88941  
 

Дата реєстрації авторського права  24.05.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Цибульник Сергій Олексійович, Півторак Діана Олександрівна, 
Ступак 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 "Функція визначення кута трикутника за 
трьома сторонами"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Реалізовано перевірку факту існування шуканого кута.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88942  
 

Дата реєстрації авторського права  24.05.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Білоус Євген Іванович, Півторак Діана Олександрівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Алгоритм курсовертикалі з кватерніонним 
оптимальним фільтром Калмана"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   

Запропоновано алгоритм роботи безплатформної комп'ютерної 
програми курсовертикалі на основі рівнянь орієнтації з параметрами 
Родриго-Гамільтона з використанням оптимального фільтра 
Калмана.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88943  
 

Дата реєстрації авторського права  24.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Цибульник Сергій Олексійович, Півторак Діана Олександрівна, 
Ступак Олександр Юрійович  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Функція визначення точок перетину двох кіл"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

На мові програмування Processing написано функцію визначення 
координат точок перетину двох кіл.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88944  
 

Дата реєстрації авторського права  24.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Цибульник Сергій Олексійович, Півторак Діана Олександрівна, 
Ступак 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 "Функція визначення кута між двома векторами"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

На мові програмування Processing написано функцію визначення кута 
між двома векторами.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88945  
 

Дата реєстрації авторського права  24.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Цибульник Сергій Олексійович, Півторак Діана Олександрівна, 
Ступак Олександр 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 "Функція визначення координат крайніх 
положень чотирьохланкового важільного механізму"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

На мові програмування Processing написано функцію визначення 
координат крайніх положень шарнірного чотирьохланкового 
важільного механізму, використовуючи трикутники.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88946  
 

Дата реєстрації авторського права  24.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Цибульник Сергій Олексійович, Півторак Діана Олександрівна, 
Ступак 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 "Функція визначення неповного оберту 
шарнірного чотирьохланкового важільного механізму"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

На мові програмування Processing написано функцію визначення 
неповного оберту шарнірного чотирьохланкового важільного 
механізму.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88947  
 

Дата реєстрації авторського права  24.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Цибульник Сергій Олексійович, Півторак Діана Олександрівна, 
Коменчук Ірина Євгеніївна  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Функція кускової апроксимації даних за 
допомогою МНК з інтерполяцією"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   

Розроблено підпрограму кускової апроксимації сигналів за допомогою 
методу найменших квадратів з попередньою інтерполяцією 
поліномами Лагранжа.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88948  
 

Дата реєстрації авторського права  24.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Цибульник Сергій Олексійович, Півторак Діана Олександрівна, 
Коменчук Ірина Євгеніївна  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Функція кускової апроксимації даних за 
допомогою МНК"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Розроблено підпрограму курсової апроксимації сигналів за допомогою 
методу найменших квадратів.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88949  
 

Дата реєстрації авторського права  24.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Колчин Марія 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 побудови індивідуальних композицій з 
урахуванням індивідуально-типологічних особливостей спортсменок 
в художній гімнастиці"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Розроблено рекомендації щодо послідовності дій при складанні 
композицій в художній гімнастиці.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88950  
 

Дата реєстрації авторського права  24.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шинкарук Оксана Анатоліївна, Колчин Марія Сергіївна  
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Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Динаміка віку початку занять художньою 
гімнастикою та досягнення високих спортивних результатів з 
урахуванням об'єктивних передумов розвитку виду спорту"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Обґрунтовано доцільність ранньої спеціалізації, що обумовлено 
змінами змагальної програми, ускладненням технічної підготовки та 
необхідності освоєння технічних елементів з раннього віку.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88951  
 

Дата реєстрації авторського права  24.05.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Д'яков Павло Михайлович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Пісенний альбом "RORO TAPE 1"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Пісенний альбом включає чотири пісні: "Sure", "Альфа", "222", 
"Мажик".  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88952  
 

Дата реєстрації авторського права  27.05.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Войтко Вікторія Володимирівна, Король Богдан Сергійович, 
Паламарчук Дмитро Павлович, Степовий Владислав 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 "Комп'ютерна програма контролю індивідуальних 
систем харчування та тренування "SmartFit" ("SmartFit")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Програма дозволяє швидко та легко розробити персональну систему 
тренувань за допомогою спеціального алгоритму, який забезпечить  
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функціонал планування, моніторингу та контролю харчування та 
спортивних занять.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88953  
 

Дата реєстрації авторського права  27.05.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Крилик Людмила Вікторівна, Яровий Андрій Анатолійович, 
Кудрявцев Дмитро Станіславович, Андрушенко Юлія 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 "Програмне забезпечення для управління 
харчовим складом: модуль контролю температури"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Розроблено комп'ютерну програму, реалізовану на мові 
програмування С#, що дозволяє підприємству харчової промисловості 
відслідковувати температурні показники при виготовленні продукції 
на усіх стадіях використання охолоджуючих пристроїв.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88954  
 

Дата реєстрації авторського права  27.05.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гладков Сергій Анатолійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Card Transaction Service"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Система фінансової авторизації, яка призначена для зберігання і 
управління в режимі реального часу єдиним доступним залишком 
клієнта на пластиковій картці з різних зовнішніх систем.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88955  
 

Дата реєстрації авторського права  27.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гладков Сергій Анатолійович  
 

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 дистанційного банківського 
обслуговування "Інтернет-банкінг іТіnу" для корпоративних 
клієнтів"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програмний комплекс дистанційного обслуговування клієнтів банку 
(юридичних і фізичних осіб), що надає доступ до фінансової інформації 
клієнта з можливістю виконання певного переліку операцій і функцій.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88956  
 

Дата реєстрації авторського права  27.05.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гладков Сергій Анатолійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об'єкт авторського права, до  

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

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

 
Анотація   

Програмний комплекс обслуговування клієнтів банку через єдиний 
додаток з наступними можливостями: консультація клієнта, продаж 
продукту, оформлення угод, перевірки клієнтських даних, розрахунок 
фінансового класу, дозамовлення продуктів, виконання операцій, 
моніторинг заставного забезпечення і робота з проблемною 
заборгованістю.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88957  
 

Дата реєстрації авторського права  27.05.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гладков Сергій Анатолійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Scrooge Analytics"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Система є комплексним рішенням по автоматизації управлінського 
обліку і планування і призначена для: підвищення якості підготовки  
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інформації для прийняття управлінських рішень; надання 
інструментів для проведення оцінки прибутковості фінансової 
установи; надання готових прикладних рішень і методик для 
вирішення аналітичних задач.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88958  
 

Дата реєстрації авторського права  27.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Редько Максим Віталійович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний твір наукового характеру "Теорія гармонії музики"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

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

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88959  
 

Дата реєстрації авторського права  27.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Коч Наталя Володимирівна, Каленюк Світлана Олександрівна, 
Желязкова Вікторія Валеріївна, Олексюк Олеся Миколаївна, Бабій 
Юлія Борисівна, Мікрюкова Катерина Олександрівна, Садова Ганна 
Юріївна  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Колективна монографія "Мова дискурсу: лінгвістичний та 
культурологічний аспекти"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Мова дискурсу: лінгвістичний та культурологічний 
аспекти : колективна монографія / за заг. ред. Коч Н. В. - Вип. ІІІ. - 
Миколаїв : СПД Румянцева Г. В., 2018. - 230 с. 

 

Анотація   

Колективна монографія присвячена аналізу різножанрових дискурсів 
у лінгвістично-комунікативному та лінгвокультурологічному 
аспектах. Вибір напрямів дослідження зумовлений актуальністю 
проблеми опису дискурсивних практик як складного мовно-
комунікативного механізму та культурологічному феномену.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88960  
 

Дата реєстрації авторського права  27.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Павлов Олексій Володимирович (Павел Алексеев)  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Аудіовізуальний твір, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка аудіовізуальних творів "ПРО ЖЕЛЕЙНОГО МЕДВЕДЯ 
ВАЛЕРУ"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Збірка розважально-пізнавального жанру. Сюжетна лінія побудована 
на діалозі між Ведучим і "Желейним ведмедем Валерой" і пов'язана з 
обіграванням ситуації в контексті тематичної рубрики. Стосунки між 
Ведучим і "Желейним ведмедем Валерой" дружні. При цьому, репліки 
Ведучого побудовані з позиції дорослого, досвідченого, більш ерудованого 
співрозмовника, мають відтінок наставництва, поблажливості, турботи. 
Репліки ведмедя побудовані з позиції допитливої, вередливої, непосидючої, 
злегка упертої і неслухняної дитини.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88961  
 

Дата реєстрації авторського права  27.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Степанов Іван Леонідович, Антоненко Світлана Георгіївна, 
Антоненко 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 "SOLOMON" ("КП "SOLOMON")  
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Твір написаний стандартизованою в ЕСМА, PSR-4 та ISO, об'єктно-
орієнтованою мовою програмування РНР і являє собою програмний 
засіб для створення, редагування та експорту: заяв про злочини; 
клопотань про вчинення процесуальних дій; алгоритмів 
розслідування; скарг на дії органів державної влади. Програмний 
засіб автоматично генерує вказані документи та алгоритми відповідно 
до вимог кримінального та кримінально-процесуального права і 
здійснює індикацію строків виконання, а створені документи 
експортує у форматі PDF.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88962  
 

Дата реєстрації авторського права  27.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Корзун Катерина Ростиславівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Книга "STOP LOVE Разлюбить за сто дней или когда нужно расстаться"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Що робити, якщо ви ніяк не можете розлюбити? Як пережити 
розставання з коханою людиною? Як позбавитися душевного болю? 
Якщо ви не можете відповісти на ці питання - ця книга для вас. 
  

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88963  
 

Дата реєстрації авторського права  27.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шаповалов Валентин Валерійович, Зброжек Світлана Іванівна, 
Шаповалова Вікторія Олексіївна, Супрун Еліна Владиславівна, 
Осинцева Аліна Олександрівна, Шаповалов Валерій Володимирович  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Брошура "Статистичний аналіз соціальних та медичних факторів 
ризику при формуванні адиктивних розладів у Львівській області"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Статистичний аналіз соціальних та медичних 
факторів ризику при формуванні адиктивних розладів у Львівській 
області : методичні рекомендації / В. В. Шаповалов (мол.),                      
С. І. Зброжек, В. О. Шаповалова, Е. В. Супрун, А. О. Осинцева,             
В. В. Шаповалов. - Харків, 2019. - 20 с. 

 

Анотація   

Методичні рекомендації можуть використовуватися в аудиторній та 
самостійній роботі з медичного і фармацевтичного права в системі 
додипломної та післядипломної підготовки спеціалістів вищих 
медичних та фармацевтичних навчальних закладів України, на 
фармацевтичних факультетах, а також у практичній діяльності 
спеціалістів фармації та медицини.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88964  
 

Дата реєстрації авторського права  27.05.2019  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Журавльов 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)  Сценарій культурно-спортивного заходу "ICE BATTLE"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Народний масовий (телевізійний) проект. 
  

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88965  
 

Дата реєстрації авторського права  27.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шинкарук Оксана Анатоліївна, Улан Аліна Миколаївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Алгоритм визначення функціональної асиметрії 
фехтувальників та орієнтації їх підготовки"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Розроблено алгоритм визначення функціональної асиметрії 
фехтувальників та орієнтації їх підготовки, обґрунтована доцільність 
його використання на початковому етапі багаторічного 
удосконалення.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88966  
 

Дата реєстрації авторського права  27.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Троханяк Віктор 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 "Система енергозбереження у пташниках із 
використанням низькопотенціальної енергії ґрунту"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Троханяк В. І. Система енергозбереження у 
пташниках із використанням низькопотенціальної енергії ґрунту: 
[Монографія]. - К. : "ЦП "Компринт", 2018. - 386 с.  
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Анотація   

Монографія присвячена вирішенню науково-прикладного завдання, 
яке полягає в удосконаленні електротехнічного компллексу для 
підтримки нормованого мікроклімату в птахівничому приміщенні із 
застосуванням низькопотенціальної енергії ґрунту і теплообмінників-
рекуператорів для охолодження і часткового нагрівання припливного 
повітря.   
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88967  
 

Дата реєстрації авторського права  27.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Горобець Валерій Григорович, Троханяк Віктор 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 "Енергоефективна система підтримання мікроклімату у 
птахівничих приміщеннях"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Горобець В. Г., Троханяк В. І. Енергоефективна 
система підтримання мікроклімату у птахівничих приміщеннях: 
[Монографія]. - К. : "ЦП "Компринт", 2017. - 193 с. 

 

Анотація   

На основі проведених теоретичних та експериментальних досліджень 
запропоновано та розроблено нову електротехнічну систему 
підтримки мікроклімату в пташнику, яка базується на використанні 
води підземних свердловин із застосуванням теплообмінників-
рекуператорів для охолодження та нагрівання припливного повітря в 
літній і зимовий період.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88968  
 

Дата реєстрації авторського права  27.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шинкарук Оксана Анатоліївна, Улан Аліна Миколаївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Підходи до використання функціональної асиметрії у 
спорті"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Визначено та обґрунтовано підходи до використання функціональної 
асиметрії у спорті залежно від вимог змагальної діяльності та 
особливостей тренувального процесу в різних видах спорту.   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88969  
 

Дата реєстрації авторського права  27.05.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Навчальний посібник "Питання вчення про злочин і покарання"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Кузьменко О. В. Питання вчення про злочин і покарання: 
навч. посібн. / О. В. Кузьменко. - Харків : "Юрайт", 2018. - 216 с. 

 
Анотація   

У книзі висвітлюються питання кримінально-правового вчення про 
злочин і покарання.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88970  
 

Дата реєстрації авторського права  27.05.2019  
 
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  Літературний письмовий твір, складений твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Книга з ілюстраціями "Занимательная история с Татьяной 
Николаюк. Беседы о становлении российской государственности: 
Ордынский период"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

В книзі з ілюстраціями розглядається історія становлення російської 
державності в ординську добу з 1340 до 1462 рр. Авторами створено 
оригінальний літературний твір з ілюстраціями, який може бути 
використаний для викладання курсу "Всесвітня історія" для 
студентів вузів. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88971  
 

Дата реєстрації авторського права  27.05.2019  
 
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 (поезія), складений твір  
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Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка віршів "Хресна дорога грішника"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Збірка християнських віршів, основу якої становлять філософські 
роздуми автора  про останні години життя та страждання Ісуса 
Христа, які Син Божий витерпів під час Хресної ходи на Голгофу.  
  

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88972  
 

Дата реєстрації авторського права  27.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Черниш Андрій Володимирович, 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 для визначення нормативних індивідуальних 
параметрів положення зубів "BiteNorm" ("BiteNorm")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Комп'ютерна програма "BiteNorm" належить до медицини, а саме до 
анатомічної та стоматологічної галузей і стосується діагностики та 
контролю при ортодонтичному лікуванні зубощелепних аномалій за 
методами Бурстоуна, Рікетса та Харвольда, на підставі 
телерентгенографічних показників краніофаціального комплексу.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88973  
 

Дата реєстрації авторського права  27.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Азарова Анжеліка Олексіївна, Міронова Юлія Володимирівна, 
Азарова Лариса Євстахіївна, Ткачук Людмила Миколаївна  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Консолідований інформаційний ресурс 
державного управління плодоовочево-переробною галуззю"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У даній роботі розроблено комп'ютерну програму, яка, засобами 
консолідованого інформаційного ресурсу, уможливлює автоматизоване 
державне управління діяльністю плодоовочевих переробних 
підприємств шляхом динамічного формування відповідних  
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показників їх роботи та автоматичного аналізування даних, що 
мінімізує час та трудові витрати на такий процес.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88974  
 

Дата реєстрації авторського права  27.05.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Марчук Ігор Петрович, Габрелян Карен Мелікович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "М-ЕНД-С" 

 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Опис з ілюстрацією "Класифікатор категорійності митних декларацій"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Класифікатор є систематизованим зведенням категорій митних 
декларацій залежно від кількості товарів та артикулів у митній 
декларації. Визначення категорії декларації разом з Кодом УКТ ЗЕД є 
основою для розрахунку собівартості митної декларації. Класифікатор 
закріплює абревіатури застосованих термінів та їх визначення.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88975  
 

Дата реєстрації авторського права  27.05.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Довбиш Анатолій Степанович, П'ятаченко Владислав Юрійович, 
Мироненко Микита Ігорович  

 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Сумський державний університет 

 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Програма формування вхідного 
математичного опису бортової системи розпізнавання наземних 
малогабаритних транспортних засобів"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Розроблено комп'ютерну програму формування вхідної навчальної 
матриці бортової системи безпілотного літального апарата для 
розпізнавання автомобілів на автомагістралі. При цьому оброблення 
зображень здійснюється в полярній системі координат, що забезпечує 
інваріантність вирішальних правил до довільного положення 
автомобіля в кадрі зони інтересу.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88976  
 

Дата реєстрації авторського права  27.05.2019  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ревенко 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)  Науковий твір "Проблеми та шляхи вдосконалення механізму 
спільного міжнародного підприємництва в Україні"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Запропоновано методичний підхід до формування механізму спільного 
міжнародного підприємництва в Україні на основі визначення 
деталізації заходів за певними рівнями, що дозволяє характеризувати 
специфіку розвитку даного механізму, а також обґрунтувати 
управлінські рішення щодо можливих напрямків побудови стратегії 
розвитку спільного міжнародного підприємництва.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88977  
 

Дата реєстрації авторського права  27.05.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ревенко 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)  Науковий твір "Економічні та морально-етичні аспекти державного 
податкового менеджменту"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Запропоновано теоретичне обґрунтування напрямків аналізу 
економічних та морально-етичних аспектів державного податкового 
менеджменту, яке передбачає визначення результатів та характеру їх 
прояву за функціональними ознаками з урахуванням специфіки 
етапів управління податковою конкурентоспроможністю, що дозволяє 
характеризувати стратегічні завдання та наслідки реалізації обраної 
державної податкової політики.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88978  
 

Дата реєстрації авторського права  27.05.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Науковий твір "Тенденції розвитку державного податкового 
менеджменту"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Одержали подальший розвиток теоретичні положення процесу 
управління у податковій сфері, зокрема виокремлено теоретичні 
підходи до розгляду державного податкового менеджменту 
(суб'єктивний, функціональний, цільовий); розглянуто тенденції 
розвитку державного податкового менеджменту в сучасних умовах, 
що дає можливість комплексно і усебічно досліджувати 
взаємопов'язані процеси формування і реалізації податкової стратегії 
країни, а також сприяє правильному інтерпретуванню передумов та 
наслідків здійснення податкових перетворень.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88979  
 

Дата реєстрації авторського права  27.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гула Руслан Володимирович, Передерій Ірина Григоріївна, 
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)  Навчальний посібник "Історія української культури у схемах, 
таблицях та ілюстраціях"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Гула Р. В., Передерій І. Г., Дерев'янко Л. І. Історія 
української культури у схемах, таблицях та ілюстраціях: навч. посіб. 
для студентів закладів вищої освіти спеціальностей галузей знань 
"Культура і мистецтво", "Гуманітарні науки" / Р. В. Гула,                         
І. Г. Передерій, Л. І. Дерев'янко. - К. : "Каравела", 2019. - 180 с. 

 

Анотація   

Розкрито зміст основних теоретичних аспектів виникнення й 
розвитку культури. Висвітлення історичного поступу вітчизняної 
культури та провідних її складників здійснено з максимальним 
урахуванням загальносвітового контексту відповідних процесів і 
культурних взаємовпливів інших етносів та народів згідно з 
хронологічно-тематичним принципом.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88980  
 

Дата реєстрації авторського права  27.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Марценюк Лариса Володимирівна, Чаркіна Тетяна Юріївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Дніпровський національний університет залізничного транспорту 
імені академіка В. Лазаряна 
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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 "Механізм інноваційного 
розвитку пасажирських компаній"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Розроблено механізм інноваційного розвитку пасажирських компаній, 
сутність якого полягає в системному поєднанні процесів управління 
об'єктами інноваційного розвитку.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88981  
 

Дата реєстрації авторського права  27.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Козявкін Володимир Ілліч  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Спосіб багатокомпонентного лікування та 
нейрореабілітації хворих на дитячий церебральний параліч за 
методом В. І. Козявкіна"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Запропонований спосіб призначений для відновлювального лікування 
пацієнтів з різноманітними формами дитячого церебрального 
паралічу (ДЦП), шляхом біометричної корекції хребта та великих 
суглобів за методом проф. В. І. Козявкіна у поєднанні з комплексом 
послідовного впливу лікувальних та реабілітаційних заходів, який 
відкриває можливості для швидкого моторного та психічного 
розвитку дитини та створює в організмі дитини новий 
функціональний стан.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88982  
 

Дата реєстрації авторського права  27.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кочерга Вадим Анатолійович, Кочерга Галина Василівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Монографія "Гетьман Іван Мазепа: "Самі себе звоювали"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   

У монографії схарактеризовано суперечливу з позиції історичної 
істини добу гетьмана Івана Мазепи, яка започаткувала відродження 
націотворчої ідеї, яку через низку об'єктивних і суб'єктивних 
чинників не вдалося у свій час реалізувати. 
  

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88983  
 

Дата реєстрації авторського права  27.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кочерга Галина Василівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчально-методичний посібник "Старослов'янська мова в історії 
культури слов'ян"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У посібнику відповідно до навчальної програми з курсу 
"Старослов'янська мова" подано тестові завдання, що охоплюють 
історію виникнення та становлення старослов'янської мови, 
фонетики та морфологічні закономірності її в контексті граматичної 
основи правослов'янської мови у порівняльно-історичному аспекті.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88984  
 

Дата реєстрації авторського права  27.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Клюшник Ігор Анатолійович, Колесникова Тетяна Олександрівна, 
Шаповал Олександр Сергійович, Разумов Сергій Юрійович  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Дніпровський національний університет залізничного транспорту 
імені академіка В. Лазаряна 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Інтерактивна інформаційна система 
наукової бібліотеки на основі Web-технологій"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Комп'ютерна програма призначена для використання науковцями, 
науково-педагогічними працівниками, винахідниками, аспірантами, 
магістрами, студентами, бібліотекарями та іншими працівниками 
інформаційної сфери з метою оперативного та спрощеного отримання 
наукометричних показників університетської науки.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88985  
 

Дата реєстрації авторського права  27.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бойченко Альона Дмитрівна, Гончарь Маргарита Олександрівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Бойченко Альона Дмитрівна, Гончарь Маргарита Олександрівна, 
Харківський національний медичний університет 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір науково-практичного характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Перцентильні ряди розподілу лінійних розмірів 
камер серця та магістральних судин у передчасно народжених дітей у 
ранній неонатальний період"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Інструкція та таблиці перцентильного розподілу можна розглядати як 
корисний інструмент для лікарів ультразвукової діагностики та 
клініцистів під час проведення кількісних вимірювань камер серця та 
магістральних судин у передчасно народжених дітей в ранній 
неонатальний період.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88986  
 

Дата реєстрації авторського права  27.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Матусевич Олексій Олександрович, Чаркіна Тетяна Юріївна, 
Марценюк Лариса Володимирівна  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Дніпровський національний університет залізничного транспорту 
імені академіка В. Лазаряна 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний твір наукового характеру "Методика визначення 
оптимальних зон курсування різних видів пасажирських поїздів"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Запропоновано методичний підхід щодо визначення оптимальних зон 
курсування пасажирських поїздів різних видів, який побудований на 
основі концепції маржинального доходу з використанням графічного 
методу.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88987  
 

Дата реєстрації авторського права  27.05.2019  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Матусевич Олексій Олександрович, Чаркіна Тетяна Юріївна, 
Марценюк Лариса Володимирівна  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Дніпровський національний університет залізничного транспорту 
імені академіка В. Лазаряна 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний твір наукового характеру "Методика визначення 
ефективності функціонування окремого приміського пасажирського 
поїзда. Методика визначення раціональної зони курсування окремого 
денного швидкісного поїзда"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Запропоновано методичний підхід щодо визначення оптимальних зон 
курсування приміських поїздів за рахунок встановлення раціональної 
відстані маршруту залежно від середньої дальності поїздки пасажирів 
та їх середньої кількості протягом звітного року, що дозволить суттєво 
знизити експлуатаційні витрати та підвищити ефективність перевезень.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88988  
 

Дата реєстрації авторського права  27.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Зубрицький Станіслав Олегович (Benya&Zubrik), Бенциановський 
Олексій Григорович (Benya&Zubrik)  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, фотографічний твір, ілюстрація  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір "Путеводитель "Одесса шикардосная"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Літературний письмовий твір, що включає фотографічні твори, є 
оригінальним путівником по місту Одесі, у якому у жартівливій і 
дотепній формі надана інформація про найпривабливіші для 
мешканців і гостей міста, з точки зору авторів путівника, мистецькі, 
розважальні та оздоровчі  заклади Одеси. Текстова інформація надана 
російською мовою та  супроводжується фотографіями  відповідних  
закладів. Путівник  містить 123 стор.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88989  
 

Дата реєстрації авторського права  27.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Наукова стаття "Використання систем комп'ютерного моделювання 
для проектування дослідницьких завдань з математики"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У статті обґрунтовано поняття "завдання" як комплекс дій, 
призначених для виконання, визначено його ознаки (самостійність 
учнів в отриманні нових знань, взаємозв'язок проблем з поточними і 
попередніми знаннями учнів, невизначеність результату при відомих 
способах і засобах його досягнення). Визначено і узагальнено 
особливості та ознаки творчих і проблемних завдань.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88990  
 

Дата реєстрації авторського права  27.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Литвинова Світлана Григорівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, ілюстрація  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Наукова стаття "Система комп'ютерного моделювання об'єктів і 
процесів та особливості її використання в навчальному процесі 
закладів загальної середньої освіти"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У статті проаналізовано історичний аспект формування 
комп'ютерного моделювання як одного з перспективних напрямків 
розвитку освітнього процесу. Обґрунтовано поняття "система 
комп'ютерного моделювання", концептуальну модель системи 
комп'ютерного моделювання, визначено її складову (математична, 
анімаційна, графічна, стратегічна), функції, принципи та цілі 
використання.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88991  
 

Дата реєстрації авторського права  27.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бардік Марина Афанасіївна  
 

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 монографія "Оновлення монументального живопису 
Успенського собору Києво-Печерської лаври і Софії Київської в 
першій половині ХІХ століття"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Бардік М. А. Оновлення монументального живопису 
Успенського собору Києво-Печерської лаври і Софії Київської в 
першій половині ХІХ століття : монографія. Київ : ТОВ "Київська 
Друкарська Мануфактура", 2019. - 310 с. : іл. 

 

Анотація   

Проведено атрибуцію розписів Успенського собору Києво-Печерської 
лаври і Софії Київської першої половини ХІХ століття. Введено в 
науковий обіг імена художників і майстрів, які виконали оновлення 
живописної декорації соборів. Сформульовано і впроваджено метод 
атрибуції оновлених і поновлених композицій монументального 
живопису. Оновлені розписи визначені як мистецьке явище.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88992  
 

Дата реєстрації авторського права  28.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Безсмертний Олександр Петрович, Голян Наталія Вікторівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Веб-система для спостереження та оцінки 
стану навколишнього середовища"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Веб-система для спостереження та оцінки стану навколишнього 
середовища, розроблена на мові програмування Python та з 
використанням мови програмування JavaScript, складається з 
кількох компонентів.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88993  
 

Дата реєстрації авторського права  28.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кириченко Ганна Іванівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Державний університет інфраструктури та технологій 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Наукова стаття "Методика створення інтелектуальної 
автоматизованої системи управління доставкою вантажів на 
залізниці"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Наукова робота має за мету аналіз функціонування існуючої 
інформаційної системи залізниці, як сховища даних, та розгляд 
шляхів переходу до інтелектуальної системи управління, у т. ч. з 
використанням семантичного підходу.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88994  
 

Дата реєстрації авторського права  28.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Давидов Володимир Семенович, Овчіннікова Анастасія Ігорівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Державний університет інфраструктури та технологій 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Спосіб контролю місцезнаходження 
великогабаритних суден і складів на траєкторії руху шляхом 
використання координатного курсора ЕКНІС в режимі високоточного 
кутомірно-далекомірного пристрою"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Застосування запропонованого способу дозволить значно підвищити 
ефективність забезпечення безпеки плавання великогабаритних суден 
і складів у складних навігаційних умовах.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88995  
 

Дата реєстрації авторського права  28.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Клюєва Євгенія Миколаївна, Мусієнко Володимир 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)  Навчальний посібник "Цивільне право (загальна частина). Курс лекцій"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Посібник містить лекції з основних тем загальної частини.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88996  
 

Дата реєстрації авторського права  28.05.2019  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Озель Віталіна Іванівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Державний університет інфраструктури та технологій 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Конституційне право України: навчально-
методичний комплекс"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Твір розроблений для студентів денної форми навчання юридичного 
факультету Державного університету інфраструктури та технологій за 
напрямом підготовки 08 "Право", спеціальністю 081 "Право", 
освітньо-кваліфікаційний рівень "бакалавр".  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88997  
 

Дата реєстрації авторського права  28.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Завітаєв Валентин Леонідович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Державний університет інфраструктури та технологій 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчальний посібник "Правила плавання на внутрішніх і 
прибережних водних шляхах України"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Викладені основні положення Правил судноплавства на внутрішніх 
водних шляхах України та місцевих правил плавання, Міжнародних 
правил попередження зіткнення суден МППЗС-72 тощо.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88998  
 

Дата реєстрації авторського права  28.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Завітаєв Валентин Леонідович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Державний університет інфраструктури та технологій 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчальний посібник "Судноводіння на внутрішніх водних і 
прибережних морських шляхах"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Розглянуті питання керування і маневрування сучасними суднами та 
складами суден при різних умовах плавання.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  88999  
 

Дата реєстрації авторського права  28.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Завітаєв Валентин Леонідович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Державний університет інфраструктури та технологій 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчальний посібник "Лоція та навігаційно-гідрологічне 
забезпечення водних шляхів"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Розглянута транспортна характеристика і навігаційні небезпеки, 
характерні для природних внутрішніх судноплавних шляхів.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89000  
 

Дата реєстрації авторського права  28.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кулінченко Олександр Сергійович  
 

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 "Підготовка майбутніх педагогів до впровадження 
медіації"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У статті обґрунтовано потребу в впровадженні систематичної 
підготовки майбутніх педагогів до впровадження медіації в 
навчальних закладах.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89001  
 

Дата реєстрації авторського права  28.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

найменування роботодавця  Державний університет інфраструктури та технологій 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Наукова стаття "Розвиток транспортної інфраструктури міста з 
урахуванням соціального аспекту"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У статті розглянута значимість соціальної орієнтації при розробці 
транспортної політики та стратегії управління транспортним процесом.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89002  
 

Дата реєстрації авторського права  28.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кулінченко Олександр Сергійович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Державний університет інфраструктури та технологій 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Сутність професійної мобільності як 
міждисциплінарного поняття"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У роботі проаналізовано феномен професійної мобільності фахівця.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89003  
 

Дата реєстрації авторського права  28.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кулінченко Олександр Сергійович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Державний університет інфраструктури та технологій 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Формування соціальної активності молоді як чинник 
молодіжної самоорганізації"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У роботі проаналізовано поняття самоорганізації як сукупність 
соціального життя у молодіжному середовищі.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89004  
 

Дата реєстрації авторського права  28.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кулінченко Олександр Сергійович  
 

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 "Деякі аспекти технологізації діяльності 
студентського самоврядування"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У статті розкриваються особливості інноваційної технологізації 
студентського самоврядування як оптимальної умови соціальної 
активності студентів.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89005  
 

Дата реєстрації авторського права  28.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Коршунов Михайло Якович, Федотов Володимир Григорович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Державний університет інфраструктури та технологій 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Багатоканальний устрій тимчасової затримки 
оптичного сигналу з просторовим рознесенням потоків поляризації"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Розглядається використання кристалів цинку і кадмію 
тетрагональної модифікації в оптичних лініях затримки, рознесених у 
просторі на багатоканальних мультиплексованих пристроях у часі і 
поляризації сигналів.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89006  
 

Дата реєстрації авторського права  28.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Чорномиз Ірина Сергіївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Літературний письмовий твір "Методичні вказівки до виконання 
курсової роботи з дисципліни "Банківські операції" для студентів ІІІ 
курсу денної форми навчання спеціальності 072 "Фінанси, банківська 
справа та страхування"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Під час захисту роботи студенти отримують досвід виступу перед 
аудиторією та навички проведення дискусії.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89007  
 

Дата реєстрації авторського права  28.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Коржевський Михайло Юрійович  
 

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 "Здоров'я студентів і необхідність його зміни"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89008  
 

Дата реєстрації авторського права  28.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Марценюк Алла Вікторівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір "Навчальний посібник для здобувачів 
вищої освіти І курсу денної форми навчання "Українська 
література". Частина І"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Начальний посібник містить навчальні матеріали для всіх тем з української 
літератури за програмою рівня стандарту для 10 класу 12-річної 
школи.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89009  
 

Дата реєстрації авторського права  28.05.2019  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Марценюк Алла Вікторівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір "Методичні рекомендації щодо 
використання освітнього веб-сайту викладача"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Надає інформацію про можливості використання Інтернет-ресурсів, 
що спрямовані на досягнення основної мети освітнього процесу і 
сприяють розширенню культурно-пізнавальних інтересів здобувачів 
вищої освіти.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89010  
 

Дата реєстрації авторського права  28.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гордієць Інна Аліківна  
 

Повне ім'я 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 "Зошит для контрольних робіт з 
дисципліни "Українська мова" для здобувачів вищої освіти денної 
форми навчання"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Посібник складений відповідно до чинної програми та Державного 
стандарту загальноосвітньої школи.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89011  
 

Дата реєстрації авторського права  29.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Панченко Михайло Сергійович, Кружиліна Наталья 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 твір "Сценарій пілотної серії телевізійної програми 
"Бізнес реаліті шоу "Додана вартість"   

 



Авторське право і суміжні права. Бюлетень № 53, 2019 

 

703 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

В пілотній серії та кожному епізоді Телепрограми два рівнозначних 
учасники (працевлаштовані, які претендують на роботу або діючі 
підприємці) на короткий час відправляються опановувати 
різноманітний бізнес з позиції стажиста, опиняючись в абсолютно 
нових для себе обставинах. Вони досліджуватимуть нову сферу 
діяльності та застосовуватимуть свої професійні навички та здібності, 
досвід та креативні ідеї, намагаючись створити додану вартість в тій 
організації, в якій опиняються.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89012  
 

Дата реєстрації авторського права  29.05.2019  
 

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  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Сценарій повнометражного ігрового фільму "Поцілунок на мільйон"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Випускник університету Ден укладає парі з власною мамою: він має 
тиждень на те, щоб поцілувати красиву і популярну блогерку, інакше - 
віддати мальйон гривень, що його мама витратила на навчання Дена. 
Та блогерка від'їжджає у тур Україною, Ден з двома друзями 
змушений переслідувати її. При цьому, це, мабуть, перша їхня 
самостійна мандрівка.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89013  
 

Дата реєстрації авторського права  29.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кий Євген Олександрович, Крисенко Дмитро 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)  Сценарій повнометражного ігрового фільму "Високо в горах"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Напередодні Нового року Костя і Маша живуть кожен своїми 
звичними життями у різних світах: він - в успішній кар'єрі і 
одноразових відносинах із жінками, вона - у напруженій роботі та ще  
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більш напружених відноснх зі своїми дітьми. Важко уявити, що буде, 
якщо такі протилежні світи зіткнуться.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89014  
 

Дата реєстрації авторського права  29.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Прус Богдан 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 "Комп'ютерна програма для автоматизації 
прокату автомобілів з інтерфейсом у вигляді веб-сайту "CarRent"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Комп'ютерна програма призначена для автоматизації прокату 
автомобілів і передбачає два рівні доступу - користувацький та 
адміністративний. Клієнтська частина дозволяє переглянути 
пропозиції автомобілів, внесення інформації про клієнтів, здійснення 
та перегляд історії бронювань. Адміністративна частина довзоляє 
перегляд, редагування інформації про парк автомобілів, статус 
бронювань, управління та блокування акаунтів клієнтів.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89015  
 

Дата реєстрації авторського права  29.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Колесницький Олег Костянтинович, Мазур Максим 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 моделювання спайкінгового нейрона"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Розроблено комп'ютерну програму для операційної системи  Windows, 
реалізовану на мові програмування Java, що допомагає науковцям та 
студентам у сфері штучного інтелекту, моделювати штучний нейрон, 
для проведення дослідів і побудови на основі цих досліджень 
спайкінгових нейронних мереж.   
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89016  
 

Дата реєстрації авторського права  29.05.2019  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Крутяков Іван Євгенійович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товарна біржа "Універсальна-Полісся" 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Електронна Біржова Площадка-17" ("ЕБП-17")  
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Електронний майданчик для проведення аукціонів у електронній 
формі WoodStockExchange, розроблений з метою досягнення 
максимальної прозорості проведення торгів, спрощення та уніфікації 
процесу для покупців та продавців, стійкості до високого 
навантаження на систему та максимальної сумісності з програмним 
забезпеченням клієнтів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89017  
 

Дата реєстрації авторського права  29.05.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мірошниченко Ігор Сергійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Мірошниченко Ігор Сергійович, Громадська організація "ЕРЛАЙТ" 

 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Науковий твір "Стан цивільних громадян, які отримали вогнепальні 
чи мінно-вибухові поранення у ході бойових дій на Донбасі у 2014-2018 
роки"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Даний науковий твір створений з метою визначення соціально-
психологічних, фізичних та матеріальних проблем цивільних 
громадян України, які отримали вогнепальні чи мінно-вибухові 
поранення у ході бойових дій на Донбасі, шляхом проведення 
соціологічних досліджень, обробки, аналізу даних та формування 
висновків.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89018  
 

Дата реєстрації авторського права  29.05.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Довганець Вікторія Ігорівна, Джурило Аліна 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 науково-освітнього характеру 
"Методичні вказівки до організації практичних занять та самостійної 
роботи з дисципліни "Практичний курс основної іноземної мови 
(граматика)" для студентів ІІ курсу 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 вказівки  для студентів ІІ курсу денної форми навчання за 
спеціальністю 035 "Філологія" укладено з огляду на теми, окреслені у 
межах навчальної та робочої програм, та мають на меті розвиток навичок 
граматичної компетенції у процесі вивчення англійської мови.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89019  
 

Дата реєстрації авторського права  29.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гречановська Олена Володимирівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Вінницький національний технічний університет 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір навчального характеру "Методичні 
вказівки "Робочий зошит  для самостійної роботи з дисципліни  
"Педагогіка, психологія та методика викладання  у вищій школі"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Розроблено робочий зошит  для самостійної роботи  з метою 
забезпечення засвоєння  навчального матеріалу  з дисципліни 
"Педагогіка, психологія та методика викладання  у вищій школі".  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89020  
 

Дата реєстрації авторського права  29.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дмитриченко Микола Федорович, Дмитрієв Микола Миколайович, 
Гамеляк Ігор Павлович, Рутковська Інесса Анатоліївна, Попелиш 
Іван Іванович, Корітчук Сергій Олександрович  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Національний транспортний університет 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Підручник "Експлуатація аеродромів"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   

Викладені загальні положення про аеродроми цивільної авіації, 
класифікацію та основні технологічні вимоги до них. Розглянуті 
питання літнього та зимового утримання аеродромів. 
                                                                                                                                    

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89021  
 

Дата реєстрації авторського права  29.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Васильківська Людмила Олександрівна, Джурило Аліна 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  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір науково-освітнього характеру 
"Методичні рекомендації для підготовки до домашнього читання та 
самостійної роботи з дисципліни "Практичний курс другої іноземної 
мови (німецька)" для студентів ІІ курсу 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 вказівки  для студентів ІІ курсу денної форми навчання за 
спеціальністю 035 "Філологія"  містять перелік вправ, що дозволить 
студентам розширити словниковий запас, а також засвоїти лексичний 
та граматичний матеріали.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89022  
 

Дата реєстрації авторського права  29.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сіліщенко Оксана Петрівна, Наумкіна Олена Валеріївна, Петречків 
Олена 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 учбово-практичного характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір "Виробничо-практичне видання 
"Методичні настанови (вказівки) щодо виконання самостійних робіт з 
дисципліни "Іноземна мова за професійним спрямуванням"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Твір призначений для здобувачів вищої освіти спеціальності 071 
"Облік і оподаткування" та інших економічних спеціальностей з  
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метою формування необхідної комунікативної спроможності у сферах 
професійного та ситуативного спілкування в усній та письмовій 
формах.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89023  
 

Дата реєстрації авторського права  29.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Амелін Лев Миколайович, Гаврилюк Раїса Володимирівна, Іванов 
Сергій Васильович, Кушнір Дмитро Валентинович, Матигін 
Олександр Сергійович, Семергей-Чумаченко Аліна Борисівна, 
Тучковенко Юрій Степанович, Тучковенко Оксана Аркадіївна  

 

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 "Розробка 
складових національної системи морських прогнозів України" 
(проміжний)"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Наведені результати верифікації чисельних математичних моделей, 
перевірки удосконалених фізико-статистичних методів прогнозу 
океанографічних параметрів в українських портах Азово-
Чорноморського басейну.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89024  
 

Дата реєстрації авторського права  29.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Козій 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)  Наукова стаття "M. Shelley's "Frankenstein": an attempt of modern 
perusal"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Olha Kozii. M. Shelley's "Frankenstein": an attempt of 
modern perusal // Наукові записки. Серія : Філологічні науки. - 2017. - 
Випуск 158. - С. 99-106. 

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89025  
 

Дата реєстрації авторського права  29.05.2019  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Куденко Петро Геннадійович, Мироненко Віталій Станіславович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Моя Люба, Єдина, Кохана"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89026  
 

Дата реєстрації авторського права  29.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Козій 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)  Наукова стаття "Сучасна музична культура як джерело аналізу 
художніх засобів в курсі вивчення іноземної мови"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Козій О. Б. Сучасна музична культура як джерело 
аналізу художніх засобів в курсі вивчення іноземної мови // Наукові 
записки. Серія : Педагогічні науки. - 2018. - Випуск 173. - С. 273-276. 

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89027  
 

Дата реєстрації авторського права  29.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Козій 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)  Наукова стаття "Роль художньої деталі у романі Тартт Д. "Щиголь"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Козій О. Б. Роль художньої деталі у романі Тартт Д. 
"Щиголь" // Парадигма пізнання : гуманітарні питання. - 2015. - № 8 (11). - 
С. 76-88. 

 

Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89028  
 

Дата реєстрації авторського права  29.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Тресеїна Наталія Олександрівна (Skarlett, Скарлетт)  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

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

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчальний посібник "Протокол гигиенической чистки. 
Противопоказания, исключение осложнений" ("Чистка лица")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Дана книга розкриває протокол такої важливої і базової процедури як 
мануальна чистка шкіри обличчя.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89029  
 

Дата реєстрації авторського права  29.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Козій 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)  Наукова стаття "Studing theoretic English grammar: key problems and 
the ways of their solution (based on the study of the noun)"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Kozii O. B. Studing theoretic English grammar:key 
problems and the ways of their solution (based on the study of the noun) // 
Наукові записки. Серія : Педагогічні науки. - 2016. - Випуск 150. -            
С. 72-75. 

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89030  
 

Дата реєстрації авторського права  29.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  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 "Апаратні засоби підвищення ефективності 
багатофакторного експерименту"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У монографії розглянуто застосування багатофакторного 
експерименту при дослідженні процесів і систем. Наведені розроблені 
оригінальні апаратні засоби автоматизації досліджень і побудови 
оптимальних комбінаторних планів багатофакторного експерименту. 
  

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89031  
 

Дата реєстрації авторського права  29.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Габелко Олена Миколаївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Наукова стаття "Formation of readiness of future philologists to 
professional self-realization"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Olena Habelko. Formation of readiness of future 
philologists to professional self-realization // Наукові записки 
Національного університету "Острозька академія".                               
Серія : "Філологія". - 2018. - Випуск 2 (70). - С. 19-22.  

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89032  
 

Дата реєстрації авторського права  29.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дергачов Володимир Андрійович, Кошовий Микола Дмитрович, 
Павлик Ганна Володимирівна, Кошова Ірина Іванівна  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Програма DOE-COMBI"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма призначена для визначення оптимальних багаторівневих 
комбінаторних планів багатофакторного експерименту з заданими 
обмеженнями.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89033  
 

Дата реєстрації авторського права  29.05.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Наукова стаття "Language teaching: discovering teachers' principles"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Habelko O. M. Language teaching: discovering teachers' 
principles // Наукові записки. Серія : Педагогічні науки. - 2018. - 
Випуск 166. - С. 61-64. 

 
Анотація   

 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89034  
 

Дата реєстрації авторського права  29.05.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дергачов Володимир Андрійович, Кошовий Микола Дмитрович, 
Павлик Ганна Володимирівна, Кошова Ірина Іванівна  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Програма визначення характеристик 
оптимальних комбінаторних планів багатофакторного експерименту"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Програма призначена для визначення характеристик оптимальних 
комбінаторних планів багатофакторного експерименту. Кількість 
рівнів факторів та вартість їх змін задається.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89035  
 

Дата реєстрації авторського права  29.05.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Наукова стаття "Intercultural communication: to the problem of 
stereotyping"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Habelko O. M. Intercultural communication: to the 
problem of stereotyping // Наукові записки Національного університету 
"Острозька академія". Серія : "Філологічна". - 2015. - Випуск 51. - С. 5-7. 

 
Анотація   

 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89036  
 

Дата реєстрації авторського права  29.05.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Наукова стаття "Intercultural communication: problems and 
consequences"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Gabelko O. M. Intercultural communication: problems 
and consequences // Наукові записки. Серія : Педагогічні науки. - 2016. - 
Випуск 149. - С. 43-45. 

 
Анотація   

 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89037  
 

Дата реєстрації авторського права  29.05.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Константинов Артур Павлович  
 
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)  Лібрето до Мюзиклу "На перетині Поколінь"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Був створений вірус, який руйнує всесвітній розум. Що робити? Усі 
покоління: X, Y, Z збираються разом і з'ясовують, що тільки три 
покоління зможуть прописати код програми і врятувати світ.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89038  
 

Дата реєстрації авторського права  29.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ткач Марина Валеріївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   
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Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір наукового характеру "Методичні 
рекомендації з теоретичного курсу основної іноземної мови 
(граматика) для студентів денної форми навчання філологічного 
факультету"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Методичні рекомендації розроблені для надання професійних знань, 
які розкривають і розвивають навички аналізу тексту.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89039  
 

Дата реєстрації авторського права  29.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Перфільєв Роман Віталійович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, створений для кіно  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Кіносценарій "Страшна помста"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89040  
 

Дата реєстрації авторського права  29.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  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)  Літературно-письмовий твір наукового характеру "Методичні 
рекомендації з теоретичного курсу основної іноземної мови (граматика) 
для студентів заочної форми навчання філологічного факультету"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Методичні рекомендації призначені для ознайомлення студентів з 
основними принципами та особливостями морфологічної та 
синтаксичної будови сучасної англійської мови, допомоги їм у 
використанні їх знань при підготовці до семінарських занять.  
 

 



Авторське право і суміжні права. Бюлетень № 53, 2019 

 

715 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89041  
 

Дата реєстрації авторського права  29.05.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сухорук 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)  Книга "Живи. Твой мир начинается с тебя"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Твір належить до науково-популярного видання та написаний у 
форматі казкотерапії. Призначений для жінок, які безуспішно 
шукають гармонію між роботою, сім'єю і бажанням жити яскраво і 
насичено, в ньому описана казкова історія дівчини, яка вирвалась з 
темної вежі у пошуках нового життя.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89042  
 

Дата реєстрації авторського права  29.05.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Остапенко-Боженова Аліна Василівна, Селезньов Віталій 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 "Арифметика великих чисел"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

На сьогоднішній день арифметика великих чисел може 
застосовуватись у різних галузях сучасної комп'ютерної техніки. 
Великими числами вважаються ті, розрядність яких перевищує 
машинне слово обчислювальної техніки. Виконання основних 
операцій над такими числами здійснюються програмним чином.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89043  
 

Дата реєстрації авторського права  29.05.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Куніцький Юрій Леонідович  
 
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)  Літературно-письмовий твір наукового характеру "Клініко-
лабораторні ознаки гострої судинної недостатності кишечнику"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Ознаки гострої судинної недостатності кишечнику при лапароцентезі: 
із черевної порожнини видаляється геморагічна рідина з вкрай 
неприємним запахом. Корелюється з ознаками перитоніту, наявністю 
в анамнезі інфаркту міокарда, гострим порушенням мозкового 
кровообігу, порушенням серцевого ритму.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89044  
 

Дата реєстрації авторського права  29.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Куніцький Юрій Леонідович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературно-письмовий твір наукового характеру "Індекс 
хірургічного стресу (Surgical Stress Index) у хворих з поєднаними 
захворюваннями органів гепатопанкреатодуоденальної системи"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Виявляються фактори хірургічного ризику у хворих з поєднанням 
жовчокам'яної, виразкової хвороби, вторинного панкреатиту і їх 
ускладненнями.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89045  
 

Дата реєстрації авторського права  29.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лисенко Людмила Олександрівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Наукова стаття "Особливості укладання анотацій англійською 
мовою до статей гуманітарного спрямування"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Лисенко Л. О. Особливості укладання анотацій 
англійською мовою до статей гуманітарного спрямування // Наукові 
записки. Серія : Педагогічні науки. - 2018. - Випуск 161. - С. 120-124. 

 

Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89046  
 

Дата реєстрації авторського права  29.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Куніцький Костянтин Юрійович, Куніцький Юрій Леонідович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературно-письмовий твір наукового характеру "Графічне 
зображення механізму реалізації хірургічного стресу"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Методом класичного графічного малюнка зображено механізм 
реалізації хірургічного стресу. При цьому зображено графічно 
реалізацію хірургічного стресу, який проходить послідовно від 
основної причини захворювання через центральну нервову систему і 
реалізується через підвищення кількості ферментів підшлункової 
залози.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89047  
 

Дата реєстрації авторського права  29.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лисенко Людмила Олександрівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Наукова стаття "Basic principles of interactive language teaching"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Lysenko L. O. Basic principles of interactive language 
teaching // Наукові записки. Серія : Педагогічні науки. - 2016. -             
Випуск 149. - С. 65-68.  

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89048  
 

Дата реєстрації авторського права  29.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Куніцький Юрій Леонідович  
 

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)  Літературно-письмовий твір наукового характеру "Клінічна 
діагностика в невідкладній хірургії при гострих хірургічних 
захворюваннях і закритій травмі живота"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Клінічна діагностика в невідкладній хірургії повинна переслідувати 
адекватне встановлення попереднього діагнозу на основі повного 
збору скарг, анамнезу, даних об'єктивного дослідження за принципом 
багатофакторного аналізу отриманих ознак хвороби в кожному розділі 
між різними гострими  хірургічними захворюваннями, проведення 
диференціальної діагностики.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89049  
 

Дата реєстрації авторського права  29.05.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лисенко Людмила Олександрівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Наукова стаття "Developing the technologies of classroom activities: new 
technological and psychological challenges"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Lysenko L. O. Developing the technologies of classroom 
activities: new technological and psychological challenges // Наукові 
записки. Серія : Педагогічні науки. - 2016. - Випуск 150. - С. 85-88. 

 
Анотація   

 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89050  
 

Дата реєстрації авторського права  29.05.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Куніцький Юрій Леонідович, Мітюков Олександр Віталійович, 
Харьковський Вадим 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)  Літературно-письмовий твір наукового характеру "Система 
чергувань лікарів-хірургів в умовах надання невідкладної хірургічної 
допомоги"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

При наявності роботи хірургічного закладу в умовах невідкладної 
хірургічної допомоги, робота лікарів складається із розподілу 24 годин 
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невідкладного чергування на 3 години, в який час чергувальний 
хірург виконує весь об'єм діагностичних і лікувальних заходів.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89051  
 

Дата реєстрації авторського права  29.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Єгорова Анна Вікторівна, Мозгова Ярослава Олександрівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Національний транспортний університет 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір науково-освітнього характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір науково-освітнього характеру 
"Методичні рекомендації для підготовки до практичних занять та 
самостійної роботи з дисципліни "Практичний курс основної 
іноземної мови (англійська)" (Частина 1) для студентів ІІІ курсу 
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   

Твір містить практичні завдання для семінарських занять та 
самостійної роботи.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89052  
 

Дата реєстрації авторського права  29.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Баденко Олександр Олександрович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "TOPLYVO UA"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма дозволяє користувачеві купувати електронні талони на 
топливо за оптовими цінами.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89053  
 

Дата реєстрації авторського права  29.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ярін Джахан Форуз, Даніел Єчіел Розенберг  
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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 "Логотип "EURwallet"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89054  
 

Дата реєстрації авторського права  29.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Хлопов Андрій Михайлович  
 

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 "Фізико-хімічні властивості фторзаміщених метоксибензолу"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У монографії описані результати систематичних експериментальних 
досліджень фізико-хімічних властивостей фторзаміщених бензолу, а 
також метоксибензолу. Подані результати вимірювань густини, 
в'язкості, коефіцієнта поглинання та швидкості поширення ультразвуку. 
Встановлена залежність модуля пружності від температури. Монографія 
призначена для студентів, магістрантів, аспірантів, викладачів.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89055  
 

Дата реєстрації авторського права  29.05.2019  
 

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  Твір образотворчого мистецтва, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка творів образотворчого мистецтва "Збірка емблем Arabica Special"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

32 кольорові емблеми, що разом утворюють збірку творів 
образотворчого мистецтва.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89056  
 

Дата реєстрації авторського права  29.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Титаренко Ольга Олександрівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

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

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір ужиткового мистецтва  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір ужиткового мистецтва "В'язана дитяча сукня з капелюшком 
"Сонячна ромашка"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Матеріали: вовняна пряжа жовтого, зеленого, білого кольорів, спиці. 
Техніки: в'язання спицями, гачком, ажурна в'язка, хусткова в'язка, 
пишний стовпчик, стовпчик з накидом.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89057  
 

Дата реєстрації авторського права  29.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ярін Джахан Форуз, Даніел Єчіел Розенберг  
 

Повне ім'я 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 бізнес-концепції "EURwallet"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89058  
 

Дата реєстрації авторського права  29.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Титаренко Валентина Петрівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

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

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір ужиткового мистецтва  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір ужиткового мистецтва "Нагрудна прикраса з бісеру "Україна"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Матеріали: бісер жовтого, блакитного та чорного кольорів, волосінь, 
застібка карабін. Техніки: ручне ткання, повздовжнє нанизування.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89059  
 

Дата реєстрації авторського права  29.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Срібна Юлія Анатоліївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

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

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір ужиткового мистецтва  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір ужиткового мистецтва "Рушник "Дерево життя"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Матеріали: рушникове полотно, червоне муліне DMC. Техніки: 
вишивка хрестиком, мережка одинарний прутик.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89060  
 

Дата реєстрації авторського права  29.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Охріменко Лідія Сергіївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

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

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір ужиткового мистецтва  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір ужиткового мистецтва "Вінок з бісеру "Весняний бриз"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Матеріали: проволока, бісер червоного, зеленого, жовтого, білого, 
синього, чорного кольорів, трикотаж. Техніки: паралельне плоске 
плетіння, плетіння дугами, плетіння джгута.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89061  
 

Дата реєстрації авторського права  29.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Галамбош Габріелла Василівна  
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Повне ім'я або повне офіційне  

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

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір ужиткового мистецтва  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір ужиткового мистецтва "Вишита сукня на ляльку "Сніжинка"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Матеріали: тканина полотняного переплетення, нитки для 
вишивання - біле муліне. Техніки: двостороння лічильна гладь, 
двосторонні перекручені стовпчики, "солов'їні вічка", лангетний 
шов; мальтійський хрест.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89062  
 

Дата реєстрації авторського права  29.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Савенко Ігор Васильович  
 

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 "Профільне навчання старшокласників основ 
графічного дизайну"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У монографії обґрунтовано методолого-теоретичні й організаційно-
педагогічні засади профільної підготовки учнів старших класів 
загальноосвітніх навчальних закладів з дизайн-графіки.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89063  
 

Дата реєстрації авторського права  29.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кузьменко Павло Іванович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

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

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Монографія "Технологія інтегрованого вивчення креслення"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   

У монографії теоретично обґрунтована та експериментально 
перевірена методика інтегрованого навчання з креслення майбутніх 
вчителів технології у процесі їх професійної підготовки. Монографія 
призначена для студентів, магістрантів, аспірантів викладачів 
закладів вищої освіти, а також учителів загальноосвітніх навчальних 
закладів. 
  

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89064  
 

Дата реєстрації авторського права  29.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кимлик Оксана Павлівна  
 

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 творів "Палітра"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Збірка музичних творів для різних вікових категорій. Рекомендується 
для використання як музикантами-професіоналами, так і 
любителями музики.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89065  
 

Дата реєстрації авторського права  29.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кухтін Олександр Анатолійович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "МЕГАВАТТ ЕНЕРГО 
СЕРВІСНА КОМПАНІЯ" 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "КОМПЛЕКС КОМПЬЮТЕРНЫХ 
ПРОГРАММ MEGAWATT" (ККП "MEGAWATT")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Комп'ютерна програма призначена для автоматизації онлайн- 
продажу природного газу. Комплекс включає в себе два компоненти: 
веб-сайт з особовим кабінетом. З сайтом працює кінцевий споживач - 
покупець природного газу; адміністративний модуль. З цим модулем 
працюють співробітники компанії-продавця. Доступ до компонентів 
програми здійснюється через веб-браузер і не потребує установки 
будь-яких клієнтських бібліотек. Модуль зберігання передбачає  
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використання SQL-сумісної бази даних. Система спроектована, 
реалізована і оптимізована для розміщення в хмарному сервісі.   
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89066  
 

Дата реєстрації авторського права  29.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Станіславчук Наталія Олексіївна, Дем'янишина Олеся Андріївна, 
Мовчанюк Анастасія 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 "Партиципаторне бюджетування як інноваційний 
механізм управління"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У статті розглядається питання впровадження пантиципаторного 
бюджетування як іноваційного механізму управління. Проаналізовано 
та уточнено сутність партиципаторного бюджету. Обґрунтовано 
позитивні аспекти використання механізму бюджету участі в Україні. 
Запропоновано інструменти розвитку та регулювання 
партиципаторного бюджетного процесу.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89067  
 

Дата реєстрації авторського права  29.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Станіславчук Наталія Олексіївна, Дем'янишина Олеся 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 "Фінансування організацій громадянського 
суспільства в Україні"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У статті розглянуто питання вдосконалення механізмів фінансової 
підтримки організацій громадянського суспільства. Проаналізовано 
вітчизняну політику з реалізації фінансової підтримки та 
європейський досвід моделі фінансування інститутів громадянського 
суспільства. Запропоновано шляхи вирішення проблем фінансування 
досліджуваних організацій.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89068  
 

Дата реєстрації авторського права  29.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дем'янишина Олеся Андріївна, Недбалюк Олександр Петрович, 
Станіславчук 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)  Наукова стаття "FINANCIAL ASPECTS OF THE PROGRAM OF 
INNOVATION DEVELOPMENT OF TERRITORIES IN CONDITIONS 
OF DECENTRALIZATION"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У статті розглянута проблема управління територіальним розвитком 
та необхідності створення механізму фінансування робіт з розробки 
відповідних програм.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89069  
 

Дата реєстрації авторського права  29.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кобилянська Вікторія Олександрівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчально-методичний посібник "Методичні рекомендації для 
домашнього читання за книгою Ray Bradbury Fahrenheit 451 для 
студентів І курсу факультету іноземних мов"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Посібник для домашнього читання, передбачений програмою 
предмету "Практикум усного та писемного мовлення". Призначено 
для студентів вищих навчальних закладів педагогічного напряму 
освіти.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89070  
 

Дата реєстрації авторського права  29.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дуденко Олена 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)  Навчальний посібник "Сучасна українська мова. Синтаксис"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Сучасна українська мова. Синтаксис: навчальний 
посібник / уклад. О. В. Дуденко. - Умань: ВПЦ "Візаві", 2018. - 162 с. 

 

Анотація   

Навчальний посібник містить курс лекцій із синтаксису сучасної 
української літературної мови та навчально-методичні матеріали, 
необхідні студентам-філологам для практичних занять. Курс лекцій 
укладено відповідно до чинної робочої програми.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89071  
 

Дата реєстрації авторського права  29.05.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Колісніченко Ангеліна Іванівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Складений твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Словник "Vocabulary (a way to success)"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Словник укладено до навчально-методичного комплексу Словник          
"А way to success", який рекомендовано як базовий підручник для 
студентів першого курсу факультету іноземних мов та передбачений 
програмою предмету "Практикум усного та писемного мовлення". 
Словник містить лексичний матеріал вісімнадцяти тем підручника з 
транскрипцією та перекладом.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89072  
 

Дата реєстрації авторського права  29.05.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Демченко Ірина Іванівна, Білан Валентина Андріївна, Малишевська 
Ірина Анатоліївна, Голуб Надія Петрівна, Лемещук Марина 
Анатоліївна, Бегас Людмила 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 "Теоретико-методологічні засади розвитку спеціальної 
та інклюзивної освіти"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Теоретико-методологічні засади розвитку 
спеціальної та інклюзивної освіти: [монографія] / І. І. Демченко,               
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                                                            В. А. Білан, І. А. Малишевська, Н. П. Голуб, Л. Д. Бегас,                           
М. А. Лемещук. - Умань: "ВІЗАВІ", 2018 р. - Т. 1. - 241 с. 

 
Анотація   

У монографії проводиться аналіз світових тенденцій розвитку 
інклюзивної освіти та проблеми і перспективи їхнього впровадження 
в Україні, категорій залучених до інклюзивного навчання дітей та їх 
особливі освітні потреби.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89073  
 

Дата реєстрації авторського права  29.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Коляда Наталія Миколаївна, Петренко Оксана Борисівна, Кочубей 
Тетяна Дмитрівна, Кравченко Оксана Олексіївна, Албул Ірина 
Володимирівна, Балдинюк Олена Дмитрівна, Бондаренко Галина 
Василівна, Матрос Ольга Олександрівна, Полєхіна Вікторія 
Миколаївна, Левченко Наталія Володимирівна, Ісаченко Вікторія 
Павлівна, Войтовська Алла Іванівна, Скочко Максим 
Олександрович, Чупіна Катерина Олександрівна, Кокоша Антоніна 
Володимирівна, Новак Анастасія Юріївна, Ткачук Людмила 
Володимирівна, Білостоцький Микола Миколайович, Кравченко 
Анна Андріївна, Рудакова Наталія Сергіївна, Гусейнова Наталія 
Тагірівна, Калюженко Аліна Андріївна, Безверхня Анастасія 
Володимирівна, Буртна Анна Валеріївна, Діонісова Каріна Андріївна, 
Єскіна Анастасія Олександрівна, Метка Анастасія Анатоліївна, 
Олійник Яна Василівна, Твердохліб Олександра Василівна  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Колективна монографія "Жінки в історії соціальної роботи"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Жінки в історії соціальної роботи : колективна 
монографія / [Коляда Наталія, Кочубей Тетяна, Кравченко Оксана [та ін.] ; 
МОН України, Уманський держ. пед. ун-т імені Павла Тичини,           
ф-т соц. та псих. освіти, каф. соц. педагогіки та соц. роботи, Гендерний 
центр. - Умань : ВПЦ "ВІЗАВІ", 2018. - 252 с. 

 

Анотація   

Колективна монографія - результат реалізації наукового проекту 
кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи, Гендерного 
центру Уманського державного педагогічного університету імені 
Павла Тичини. У ній актуалізовано проблеми становлення та 
розвитку соціальної роботи на українських землях, уведено до 
наукового обігу імена жінок, які займалися інституалізацією 
соціальної роботи і діяльність яких через суб'єктивні і об'єктивні 
обставини не дістала належного висвітлення і не була ґрунтовно 
вивчена.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89074  
 

Дата реєстрації авторського права  29.05.2019  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кравченко Оксана Олексіївна, Войтовська 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)  Навчальний посібник "Актуальні проблеми соціальної роботи з 
жінками"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Актуальні проблеми соціальної роботи з жінками : 
навчальний посібник для студентів спеціальностей 231 Соціальна 
робота та 232 Соціальне забезпечення (Галузь знань 23 Соціальна 
робота) / [уклад. : А. І. Войтовська, О. О. Кравченко]. - Умань: Візаві, 
2018. - 208 с. 

 

 

Анотація   

У навчальному посібнику звернуто увагу на проблеми гендеру, які 
посідають важливе місце у професійній підготовці майбутніх фахівців 
соціальної сфери, зокрема у формуванні стійкої професійної 
компетентності пошанування суб'єктності; життєстійкості особи, без 
огляду на її статеву належність; здатності реалізовувати основні 
положення міжнародного та вітчизняного законодавства у сфері 
захисту прав та гідності людини.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89075  
 

Дата реєстрації авторського права  29.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Зеленський Олексій 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)  Малюнок "Великого герба України"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Малюнок "Великого герба України" базується на міфі про центр 
Землі та козацькій іконі  "Покрова" з зображенням останнього 
отамана Запорозьської Січі П. Калнишевського (Одеський історичний 
музей). Кожний народ, в кожному епоху передав свої легенди, міфи 
про центр або пуп Землі. У слов'ян існує вірування, що камінь Алатир 
впав з неба на Землю, занурившись в молочний океан: "і скипіла 
вода, піднявши з дна камінь на поверхню, що почав створювати усе 
живе, бо наділений був силою створення, збереження, перетворення". 
І побігли з-під живого каменю ріки цілющі і піднялося над ним 
першодерево світу "Прадуб", сховавши в квітках імена правителів, 
що були, будуть і є.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89076  
 

Дата реєстрації авторського права  29.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Підлипняк Ірина Юріївна, Журавко 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)  Навчально-методичний посібник "Методика роботи практичного 
психолога"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Методика роботи практичного психолога: навч.-
метод. посіб. / МОН України, Уманський держ. пед. ун-т ім. Павла 
Тичини; уклад. : І. Ю. Підлипняк, Т. В. Журавко. - Умань : ВПЦ 
"Візаві", 2019. - 340 с.  

 

Анотація   

У навчально-методичному посібнику висвітлено загальні питання 
методики роботи практичного психолога у системі освіти України. 
Представлено нормативно-практичні орієнтири з питань діяльності 
системи роботи практичного психолога. Матеріал, ґрунтований на 
кращих надбаннях психологічної думки та досвіду, поданий таким 
чином, аби максимально забезпечити засвоєння специфіки роботи 
практичних психологів, проблем їхнього професійного та 
особистісного формування.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89077  
 

Дата реєстрації авторського права  29.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Веснін Володимир Вікторович, Весніна Світлана Володимирівна, 
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 "Правила посещения занятий, процедур, 
услуг в Центре Здоровья, Красоты и Успеха "The Vesnina Group"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Правила відвідування занять, процедур, послуг в Центрі Здоров'я, 
Краси і Успіху "The Vesnina Group" розроблені для комфортного 
перебування клієнтів в Центрі.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89078  
 

Дата реєстрації авторського права  29.05.2019  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Костиря Ірина Валентинівна, Чеботарьов Микола Корнійович, 
Романовський Олександр Георгійович, Резнік Світлана Миколаївна, 
Панфілов Юрій Іванович, Воробйова Євгенія В'ячеславівна  

 

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 "Готовність до адаптивного управління 
сучасного менеджера в умовах конкуренції на ринку праці"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Навчальний посібник "Готовність до адаптивного управління 
сучасного менеджера в умовах конкуренції на ринку праці". 
Призначено для бакалаврів й магістрів управлінського та 
економічного профілю та для викладачів, що проводять підготовку 
професійних управлінських кадрів.   
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89079  
 

Дата реєстрації авторського права  29.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Костиря Ірина Валентинівна, Гура Тетяна 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 "Авторська 
методика діагностики лідерського потенціалу у підприємців 
(бізнесменів) - випускників технічних вузів"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89080  
 

Дата реєстрації авторського права  29.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кушнарьова Яна Андріївна  
 

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 "ЭНЕРГИЯ СЛОВА"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89081  
 

Дата реєстрації авторського права  29.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кочетова Юлія Сергіївна, Кочетов Данило 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)  Опис проекту "Міжнародний акварельний конкурс "Step by Step"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

"Step by step" - міжнародний акварельний конкурс, організований для 
художників акварелістів з усього світу.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89082  
 

Дата реєстрації авторського права  29.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Веснін Володимир Вікторович, Весніна Світлана Володимирівна, 
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 "Кодекс корпоративной этики"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Кодекс корпоративної етики Центру Здоров'я, Краси і Успіху "The 
Vesnina Group" містить основні принципи вирішення складних 
етичних ситуацій. У Кодексі сформульовані і систематизовані норми і 
принципи поведінки, яких повинні дотримуватися всі співробітники і 
клієнти Центру. Мета Кодексу - встановити корпоративні стандарти 
ділової етики Центру і регламентацію діяльності співробітників 
Центру в складних етичних ситуаціях.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89083  
 

Дата реєстрації авторського права  29.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Черненко Ксенія Володимирівна, Плаксієнко Валерій Якович  
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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 "ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ АУДИТОРСКОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
В УКРАИНЕ В СРАВНЕНИИ СО СТРАНАМИ ЕС"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Черненко К. В., Плаксієнко В. Я. Перспективы 
развития аудиторской деятельности в Украине в сравнении со 
странами ЕС / Науковий вісник Ужгородського національного 
університету. Серія: Міжнародні економічні відносини та світове 
господарство. - 2016. - Випуск 7. Ч. 3. - С. 12-14. 

 

Анотація   

Мета статті полягає у визначенні перспектив розвитку аудиторської 
діяльності в Україні з огляду на досвід інших країн.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89084  
 

Дата реєстрації авторського права  29.05.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Галун Денис 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)  Складений твір "Маркетинговий план"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Маркетинговий план призначений для агентів з нерухомості.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89085  
 

Дата реєстрації авторського права  30.05.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Катрич Оксана Володимирівна, Нежива Марія Олександрівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Київський національний торговельно-економічний університет 

 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Навчально-методичне видання "Опорний конспект лекцій "Аудит"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Опорний конспект лекцій, розроблений відповідно до програми та 
робочої програми дисципліни "Аудит".  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89086  
 

Дата реєстрації авторського права  30.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Богатирьова Катерина 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 "Опорний конспект лекцій 
"Стилістика першої іноземної мови"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Твір призначений для підготовки здобувачів освітнього ступеня 
"бакалавр" спеціальності 035 "Філологія" спеціалізації "Германські 
мови та літератури (переклад включно)".  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89087  
 

Дата реєстрації авторського права  30.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Белінська Світлана Омелянівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Київський національний торговельно-економічний університет 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчально-методичне видання "Опорний конспект лекцій 
"Експертиза алкогольних напоїв"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Твір розроблено для студентів спеціальності "Підприємництво, 
торгівля та біржова діяльність спеціалізації "Митна справа" 
освітнього ступеня "магістр".  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89088  
 

Дата реєстрації авторського права  30.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Яцишина Лариса Карпівна  
 

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 "Опорний конспект лекцій 
"Стратегічний маркетинг"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Опорний конспект лекцій розроблено відповідно до програми і 
робочої програми дисципліни "Стратегічний маркетинг" для 
студентів денної та заочної форм навчання.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89089  
 

Дата реєстрації авторського права  30.05.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Заремба Ольга Олександрівна, Романенко Ольга Анатоліївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Київський національний торговельно-економічний університет 

 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Навчально-методичне видання "Опорний конспект лекцій 
"Організація і методика аудиту"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Призначене для опрацювання навчальної дисципліни в аудиторії, а 
також для підготовки до семінарських та практичних занять і 
самостійної роботи студентів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89090  
 

Дата реєстрації авторського права  30.05.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Заремба Ольга Олександрівна, Романенко Ольга 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 "Практикум. Організація і методика 
аудиту"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Дисципліна "Організація і методика аудиту" викладається студентам 
спеціальності "Облік і оподаткування".  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89091  
 

Дата реєстрації авторського права  30.05.2019  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Катрич Оксана Володимирівна, Комірна Ольга Володимирівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Київський національний торговельно-економічний університет 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчально-методичне видання "Програма та робоча програма 
виробничої практики"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Містить завдання для проходження виробничої практики.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89092  
 

Дата реєстрації авторського права  30.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Нетребчук Лариса 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 "Збірник тестових завдань "Платіжні 
системи"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Збірник тестових завдань призначений для перевірки поточних та 
підсумкових знань студентів освітнього ступеня "бакалавр" 
спеціальності 072 "Фінанси, банківська справа та страхування".  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89093  
 

Дата реєстрації авторського права  30.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сопко Валерія Василівна, Зима Юлія Петрівна, Головіна Дар'я 
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)  Навчальний посібник "Інформаційні технології управлінського 
обліку"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   

У посібнику розкрито основні аспекти проектування, розробки, 
впровадження системи управлінської звітності із застосуванням 
інформаційних технологій.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89094  
 

Дата реєстрації авторського права  30.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шульга Наталія Петрівна, Уманців Юрій Миколайович, 
Мельниченко Оксана Василівна (Калита)  

 

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 "Рефінансування банків"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Монографія присвячена проблемам рефінансування банків. 
Розглянуто тлумачення рефінансування банків, досліджено трансмісійний 
механізм регулювання економіки та різні канали емісії грошей.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89095  
 

Дата реєстрації авторського права  30.05.2019  
 

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 "Програма та робоча програма 
"Міжнародні кредитно-розрахункові та валютні операції"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Для студентів освітнього ступеня "магістр" спеціальностей 241 
"Готельно-ресторанна справа" та 242 "Туризм".  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89096  
 

Дата реєстрації авторського права  30.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кіреєв Ігор Володимирович, Рябова Оксана Олександрівна, 
Жаботинська Наталія Володимирівна  

 



Авторське право і суміжні права. Бюлетень № 53, 2019 

 

738 

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 "Домедична 
допомога в екстремальних і бойових умовах як навчальна дисципліна. 
Первинний огляд постраждалого. Порушення прохідності дихальних 
шляхів. Домедична допомога. Методичні рекомендації для студентів"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Кіреєв І. В. та ін. / Домедична допомога в 
екстремальних і бойових умовах як навчальна дисципліна. 
Первинний огляд постраждалого. Порушення прохідності дихальних 
шляхів. Домедична допомога : метод. рек. для студентів / І. В. Кіреєв, 
О. О. Рябова, Н. В. Жаботинська. - Х. : НФаУ, 2018. - 36 с. 

 

Анотація   

В методичних рекомендаціях в науковому форматі наведено 
інформацію про проведення первинного огляду пораненого в 
екстремальних умовах, а також про надання домедичної допомоги при 
порушеннях прохідності дихальних шляхів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89097  
 

Дата реєстрації авторського права  30.05.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кіреєв Ігор Володимирович, Жаботинська Наталія Володимирівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Національний фармацевтичний університет 

 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Літературний письмовий твір наукового характеру "Фармакотерапія 
захворювань серцево-судинної системи: артеріальна гіпертензія, 
гіпертонічні кризи. Методичні рекомендації для студентів"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Кіреєв І. В. та ін. / Фармакотерапія захворювань 
серцево-судинної системи: артеріальна гіпертензія, гіпертонічні кризи : 
метод. рек. для студентів/ І. В. Кіреєв, Н. В. Жаботинська. - Х. : НФаУ, 
2018. - 16 с. 

 
Анотація   

В методичних рекомендаціях в науковому форматі наведено 
інформацію про сучасну фармакотерапію таких захворювань серцево-
судинної системи як артеріальна гіпертензія та гіпертонічні кризи.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89098  
 

Дата реєстрації авторського права  30.05.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кіреєв Ігор Володимирович, Жаботинська Наталія Володимирівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

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

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

твору (творів)  Літературний письмовий твір наукового характеру "Фармакотерапія 
захворювань серцево-судинної системи: атеросклероз, ішемічна 
хвороба серця. Методичні рекомендації для викладачів"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Кіреєв І. В. та ін. / Фармакотерапія захворювань 
серцево-судинної системи: атеросклероз, ішемічна хвороба серця : 
метод. рек. для викладачів / І. В. Кіреєв, Н. В. Жаботинська. - Х. : 
НФаУ, 2018. - 44 с. 

 
Анотація   

В методичних рекомендаціях в науковому форматі наведено 
інформацію про сучасну фармакотерапію таких захворювань серцево-
судинної системи як атеросклероз та ішемічна хвороба серця.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89099  
 

Дата реєстрації авторського права  30.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кіреєв Ігор Володимирович, Жаботинська Наталія Володимирівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Національний фармацевтичний університет 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір наукового характеру "Фармакотерапія 
захворювань серцево-судинної системи: атеросклероз, ішемічна 
хвороба серця. Методичні рекомендації для студентів"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Кіреєв І. В. та ін. / Фармакотерапія захворювань 
серцево-судинної системи: атеросклероз, ішемічна хвороба серця : 
метод. рек. для студентів / І. В. Кіреєв, Н. В. Жаботинська. - Х. : 
НФаУ, 2018. - 16 с. 

 

Анотація   

В методичних рекомендаціях в науковому форматі наведено 
інформацію про сучасну фармакотерапію таких захворювань серцево-
судинної системи як атеросклероз та ішемічна хвороба серця. 
  

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89100  
 

Дата реєстрації авторського права  30.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кіреєв Ігор Володимирович, Савохіна Марина Володимирівна, 
Жаботинська Наталія Володимирівна  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Національний фармацевтичний університет 

 

Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Літературний письмовий твір наукового характеру "Види 
ушкоджень у бойових і небойових умовах. Домедична допомога при 
пораненнях, переломах, вивихах, розтягах. Домедична допомога при 
найпоширеніших невідкладних станах: методичні рекомендації для 
викладачів"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Кіреєв І. В. та ін. / Види ушкоджень у бойових і 
небойових умовах. Домедична допомога при пораненнях, переломах, 
вивихах, розтягах. Домедична допомога при найпоширеніших 
невідкладних станах : метод. рек. для викладачів / І. В. Кіреєв,                  
М. В. Савохіна, Н. В. Жаботинська. - Х. : НФаУ, 2018. - 96 с. 

 

Анотація   

В методичних рекомендаціях в науковому форматі наведено опис 
можливих ушкоджень в бойових і небойових умовах. Надано 
інформацію про медичну допомогу при пораненнях, переломах, 
вивихах, розтягах. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89101  
 

Дата реєстрації авторського права  30.05.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кіреєв Ігор Володимирович, Савохіна Марина Володимирівна, 
Жаботинська Наталія Володимирівна  

 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Національний фармацевтичний університет 

 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Літературний письмовий твір наукового характеру "Види 
ушкоджень у бойових і небойових умовах. Домедична допомога при 
пораненнях, переломах, вивихах, розтягах. Домедична допомога при 
найпоширеніших невідкладних станах. Методичні рекомендації для 
студентів"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Кіреєв І. В. та ін. / Види ушкоджень у бойових і 
небойових умовах. Домедична допомога при пораненнях, переломах, 
вивихах, розтягах. Домедична допомога при найпоширеніших 
невідкладних станах : метод. рек. для студентів / І. В. Кіреєв,                    
М. В. Савохіна, Н. В. Жаботинська. - Х. : НФаУ, 2018. - 68 с. 

 
Анотація   

В методичних рекомендаціях в науковому форматі наведено опис 
можливих ушкоджень в бойових і небойових умовах. Надано 
інформацію про медичну допомогу при пораненнях, переломах, 
вивихах, розтягах. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89102  
 

Дата реєстрації авторського права  30.05.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кіреєв Ігор Володимирович, Жаботинська Наталія Володимирівна, 
Рябова Оксана Олександрівна, Савохіна Марина Володимирівна  
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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)  Літературний письмовий твір наукового характеру "Методичні 
рекомендації з підготовки до контролю засвоєння підсумкового 
модульного контролю з навчальної дисципліни "Військова 
підготовка", модуль 1 "Домедична допомога в екстремальних 
ситуаціях"  для студентів"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Кіреєв І. В. та ін. / Методичні рекомендації з 
підготовки до контролю засвоєння підсумкового модульного 
контролю  № 1/ І. В. Кіреєв, Н. В. Жаботинська, О. О. Рябова,                   
М. В. Савохіна. - Х. : НФаУ, 2018. - 80 с. 

 
Анотація   

В методичних рекомендаціях в науковому форматі наведено перелік 
контрольних питань для підготовки до контролю засвоєння 
навчальної дисципліни "Військова підготовка".    
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89103  
 

Дата реєстрації авторського права  30.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кіреєв Ігор Володимирович, Рябова Оксана Олександрівна, Кашута 
В'ячеслав Євгенович  

 

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 "Вступ та загальні проблеми фармакотерапії. Нова 
система стандартизації медичної допомоги в Україні. Фармакотерапія 
захворювань центральної і периферичної нервової системи. 
Методичні рекомендації для викладачів"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Кіреєв І. В. та ін. / Вступ та загальні проблеми 
фармакотерапії. Нова система стандартизації медичної допомоги в 
Україні. Фармакотерапія захворювань центральної і периферичної 
нервової системи : метод. рек. для викладачів / І. В. Кіреєв,  

                                                            О. О. Рябова, В. Є. Кашута. - Х. : НФаУ, 2018. - 48 с. 
 

Анотація   

Методичні рекомендації містять мету практичного заняття, 
регламент проведення практичного заняття, перелік теоретичних 
питань для аудиторного заняття та для самостійної роботи студента, 
інформаційний матеріал, розбір якого запропоновано на практичному 
занятті тощо.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89104  
 

Дата реєстрації авторського права  30.05.2019  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кіреєв Ігор Володимирович, Савохіна Марина Володимирівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Національний фармацевтичний університет 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір наукового характеру "Фармакотерапія 
захворювань центральної і периферичної нервової системи та 
психічних розладів. Методичні рекомендації для студентів"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Кіреєв І. В. та ін. / Фармакотерапія захворювань 
центральної і периферичної нервової системи та психічних розладів : 
метод. рек. / І. В. Кіреєв, М. В. Савохіна. - Х. : НФаУ, 2018. - 20 с. 

 

Анотація   

В методичних рекомендаціях в науковому форматі наведено тестові і 
ситуаційні завдання за напрямками раціональної фармакотерапії 
найбільш поширенних захворювань центральної і периферичної 
нервової системи та психічних розладів.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89105  
 

Дата реєстрації авторського права  30.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кіреєв Ігор Володимирович, Рябова Оксана Олександрівна, Кашута 
В'ячеслав Євгенович  

 

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 "Кровотечі і 
методи їх зупинки. Надання домедичної допомоги при термічних і 
хімічних ураженнях. Методичні рекомендації для студентів"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Кіреєв І. В. та ін. / Кровотечі і методи їх зупинки. 
Надання домедичної допомоги при термічних і хімічних ураженнях :  
метод. рек. для студентів / І. В. Кіреєв, О. О. Рябова, В. Є. Кашута. -         
Х. : НФаУ, 2018. - 48 с. 

 

Анотація   

В методичних рекомендаціях в науковому форматі наведено 
інформацію про методи зупинки кровотечі, про надання домедичної 
допомоги при термічних та хімічних ураженнях.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89106  
 

Дата реєстрації авторського права  30.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кіреєв Ігор Володимирович, Рябова Оксана Олександрівна, Кашута 
В'ячеслав Євгенович  
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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)  Літературний письмовий твір наукового характеру "Кровотечі і 
методи їх зупинки. Надання домедичної допомоги при термічних і 
хімічних ураженнях. Методичні рекомендації для викладачів"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Кіреєв І. В. та ін. / Кровотечі і методи їх зупинки. 
Надання домедичної допомоги при термічних і хімічних ураженнях :  
метод. рек. для викладачів / І. В. Кіреєв, О. О. Рябова, В. Є. Кашута. - 
Х. : НФаУ, 2018. - 52 с. 

 

Анотація   

В методичних рекомендаціях в науковому форматі наведено 
інформацію про методи зупинки кровотечі, про надання домедичної 
допомоги при термічних та хімічних ураженнях.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89107  
 

Дата реєстрації авторського права  30.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кіреєв Ігор Володимирович, Савохіна Марина Володимирівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Національний фармацевтичний університет 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір наукового характеру "Фармакотерапія 
захворювань центральної і периферичної нервової системи та 
психічних розладів. Методичні рекомендації для викладачів"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Кіреєв І. В. та ін. / Фармакотерапія захворювань 
центральної і периферичної нервової системи та психічних розладів: 
метод. рек. для викладачів / І. В. Кіреєв, М. В. Савохіна. - Х. : НФаУ, 
2018. - 44 с. 

 

Анотація   

В методичних рекомендаціях в науковому форматі наведено 
інформацію про сучасні дані етіології, класифікації, діагностики, 
фармакотерапії захворювань центральної і периферичної нервової 
системи та психічних розладів.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89108  
 

Дата реєстрації авторського права  30.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кіреєв Ігор Володимирович, Савохіна Марина Володимирівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

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

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір наукового характеру "Фармакотерапія 
захворювань дихальної системи. Методичні рекомендації для 
студентів"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Кіреєв І. В. та ін. / Фармакотерапія захворювань 
дихальної системи : метод. рек. / І. В. Кіреєв, М. В. Савохіна. - Х. : 
НФаУ, 2018. - 16 с. 

 

Анотація   

В методичних рекомендаціях в науковому форматі наведено 
інформацію про тестові і ситуаційні завдання за напрямками 
раціональної фармакотерапії найбільш поширених захворювань 
дихальної системи.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89109  
 

Дата реєстрації авторського права  30.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кіреєв Ігор Володимирович, Савохіна Марина Володимирівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Національний фармацевтичний університет 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір наукового характеру "Фармакотерапія 
захворювань дихальної системи. Методичні рекомендації для 
викладачів"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Кіреєв І. В. та ін. / Фармакотерапія захворювань 
дихальної системи : метод. рек. для викладачів / І. В. Кіреєв,                    
М. В. Савохіна. - Х. : НФаУ, 2018. - 40с. 

 

Анотація   

В методичних рекомендаціях в науковому форматі наведено 
інформацію про сучасні дані етіології, класифікації, діагностики, 
раціональної фармакотерапії негоспітальної пневмонії, хронічного 
обструктивного захворювання легень.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89110  
 

Дата реєстрації авторського права  30.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кіреєв Ігор Володимирович, Трищук Надія Михайлівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Національний фармацевтичний університет 

 

Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Науковий твір "Фармакотерапія туберкульозу та захворювань ЛОР-
органів. Методичні рекомендації для студентів"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Кіреєв І. В. та ін. / Фармакотерапія туберкульозу та 
захворювань ЛОР-органів : метод. рек. / І. В. Кіреєв, Н. М. Трищук. - 
Х. : НФаУ, 2018. - 20 с. 

 

Анотація   

У методичних рекомендаціях наведено питання для перевірки 
базового рівня знань, теоретичні питання до аудиторного заняття, 
теоретичні питання для самостійного опрацювання, завдання для 
аудиторної роботи тощо.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89111  
 

Дата реєстрації авторського права  30.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кіреєв Ігор Володимирович, Рябова Оксана Олександрівна, Кашута 
В'ячеслав Євгенович  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Національний фармацевтичний університет 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Фармакотерапія захворювань нирок і сечовивідних 
шляхів. Фармакотерапія захворювань статевих органів у чоловіків та 
жінок. Фармакотерапія в акушерстві та гінекології. Методичні 
рекомендації для студентів"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Кіреєв І. В. та ін. / Фармакотерапія захворювань 
нирок і сечовивідних шляхів. Фармакотерапія захворювань статевих 
органів у чоловіків та жінок. Фармакотерапія в акушерстві та 
гінекології : метод. рек. / І. В. Кіреєв, О. О. Рябова, В. Є. Кашута. - Х. : 
НФаУ, 2018. - 16 с. 

 

Анотація   

У методичних рекомендаціях наведено питання для перевірки 
базового рівня знань, теоретичні питання до аудиторного заняття 
тощо.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89112  
 

Дата реєстрації авторського права  30.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Назарян Розана Степанівна, Михайленко Ніна Миколаївна, 
Ярославська Юлія Юріївна, Фоменко Юлія Володимирівна  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Назарян Розана Степанівна, Михайленко Ніна Миколаївна, 
Ярославська Юлія Юріївна, Фоменко Юлія Володимирівна, 
Харківський національний медичний 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 "Навчальний план та програма циклу тематичного 
удосконалення лікарів "Особливості обстеження та лікування 
стоматологічної патології у пацієнтів на дитячому прийомі"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Запропоновані навчальний план та програма циклу тематичного 
удосконалення лікарів тривалістю 1 місяць (156 годин).  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89113  
 

Дата реєстрації авторського права  30.05.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Колногузенко Борис Миколайович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Хореографічний твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Хореографічний твір "Вокально-хореографічна композиція "Гості 
табору"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

У вокально-хореографічній композиції "Гості табору" відображається 
життя циганського табору, свято, під час якого два молодих гостя 
закохуються у найвродливішу молоду циганку. Їхнє бажання 
привернути до себе увагу красуні переростає у сварку, а потім і в 
бійку на батогах, яку припиняє їхній старший товариш. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89114  
 

Дата реєстрації авторського права  30.05.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Колногузенко Борис Миколайович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Хореографічний твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Хореографічний твір "Вокально-хореографічна композиція "Вітає 
Україна"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Вокально-хореографічна композиція "Вітає Україна" однією з перших 
з'явилася у репертуарі Слобожанського ансамблю пісні і танцю. З 
самого початку вона створювалася не просто як концертний номер, а 
як твір, який може увінчувати в фіналі концертну програму ансамблю.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89115  
 

Дата реєстрації авторського права  30.05.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Колногузенко Борис Миколайович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Хореографічний твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Хореографічний твір "Вокально-хореографічна композиція "Буде 
весілля"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Вокально-хореографічна композиція "Буде весілля" - головним 
завданням балетмейстер Б. М. Колногузенко вбачає збереження 
основної форми, композиційної побудови, характерних малюнків, 
рухів. "Буде весілля" -  це вдале поєднання фольклорної традиції 
обряду заручин та професійного виконання хореографічного твору.   
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89116  
 

Дата реєстрації авторського права  30.05.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Колногузенко Борис Миколайович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Хореографічний твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Хореографічний твір "Вокально-хореографічна композиція "Засвіт 
встали козаченьки"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Вокально-хореографічна композиція "Засвіт встали козаченьки" є 
важливим мистецьким твором українського суспільства. В цій сюїті 
яскраве поєднання балетмейстерського та режисерського мистецтва.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89117  
 

Дата реєстрації авторського права  30.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Колногузенко Борис Миколайович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Хореографічний твір  
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Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Хореографічний твір "Вокально-хореографічна композиція 
"Закликання весни"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Вокально-хореографічна композиція "Закликання весни" - це 
лірична вокально-хореографічна композиція у виконанні дівчат, яку 
можна вважати одним із найкращих жіночих номерів української 
національної хореографії, де продемонстровано красу дівочого танцю 
центральної України, у якому українська хореографія влучно й 
вдумливо поєднується з класичною, що надає танцю тендітності, 
легкості і навіть невинності.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89118  
 

Дата реєстрації авторського права  30.05.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Колногузенко Борис Миколайович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Хореографічний твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Хореографічний твір "Вокально-хореографічна композиція "Ой, 
летіли дикі гуси"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Вокально-хореографічна композиція "Ой, летіли дикі гуси" - 
своєрідне відображення українського світу природи, який поєднується 
зі світом людини. У сюжеті задіяні артисти хору, які своєю 
статичністю символізують світ людей і зради, чим завершують тему 
любовного трикутника, означеного в пісні.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89119  
 

Дата реєстрації авторського права  30.05.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Тюрін Євген 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)  Збірка графічних зображень "KOLONIST"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Твір являє собою збірку з трьох зображень.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89120  
 

Дата реєстрації авторського права  30.05.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Іваненко Володимир 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 "Типологія процесу фізичного виховання і 
спортивної підготовки"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

В науковій статті досліджено типології процесу фізичного виховання і 
спортивної підготовки як соціальної суті в контексті конкретного 
педагогічного змісту.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89121  
 

Дата реєстрації авторського права  30.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Тарасова Наталя В'ячеславівна, Бернацька Ганна 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 "Методичні рекомендації "Іноземна 
мова за професійним спрямуванням" для студентів спеціальності 075 
"Менеджмент"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Метою вивчення англійської мови в коледжі є практичне оволодіння 
мовою в межах програми, що передбачає досягнення такого рівня, 
який повинен забезпечити молодшому спеціалісту в галузі сільського 
господарства можливість спілкування в обсязі тематики, обумовленої 
програмою, отримувати і передавати наукову інформацію зі свого 
фаху, а також користуватися популярними джерелами.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89122  
 

Дата реєстрації авторського права  30.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Вітюк Анна Валеріївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

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

якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір навчального характеру "Збірник 
тестових завдань "Контроль знань студентів з дисципліни "Митна 
справа", які навчаються за спеціальністю 073 "Менеджмент" за 
освітньою програмою "Менеджмент зовнішньоекономічної 
діяльності"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Збірник містить набір тестових завдань з дисципліни "Митна 
справа", які мають критеріально-орієнтований характер і можуть 
використовуватися для поточного, комплексного, об'єктивного 
контролю умінь і знань студентів економічних спеціальностей.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89123  
 

Дата реєстрації авторського права  30.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Вітюк Анна Валеріївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Вінницький національний технічний університет 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір навчального характеру                   
"Практикум "Індивідуальні роботи студентів з дисципліни                  
"Митна справа", які навчаються за спеціальністю 073 "Менеджмент" 
за освітньою програмою "Менеджмент зовнішньоекономічної 
діяльності"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Практикум містить набір практичних та тестових завдань з 
дисципліни "Митна справа", які мають критеріально-орієнтований 
характер і можуть використовуватися для поточного, комплексного, 
об'єктивного контролю умінь і знань студентів економічних 
спеціальностей.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89124  
 

Дата реєстрації авторського права  30.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шварц Ірина Володимирівна, Мороз Олена Омелянівна, Білоконь 
Тетяна Миколаївна, Безсмертна Оксана Владиславівна  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Вінницький національний технічний університет 

 

Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Літературний письмовий твір навчального характеру "Методичні 
рекомендації "Аналіз та оптимізація бізнес-процесів підприємства"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Методичні рекомендації з використанням структурно-логічних схем і 
таблиць. Систематизовано основні параметри ідентифікації бізнес-
процесів підприємств відповідно до концепції ЗПС (збалансованої 
системи показників). Наведено рекомендації та приклади оцінювання 
кожної з чотирьох складових ЗСП. Представлено покрокові 
рекомендації для оцінювання бізнес-процесів підприємства за 
методикою ключових факторів успіху.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89125  
 

Дата реєстрації авторського права  30.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Плахотна Наталя Іванівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір "Жезл Юпитера и Цветок Юноны"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У творі викладено опис колоди карт, які призначені для допомоги 
жінкам будь-якого віку і сімейного стану, які хочуть будувати 
гармонійні відносини з чоловіками і розкрити свою жіночність.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89126  
 

Дата реєстрації авторського права  30.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Колесницький Олег Костянтинович, Кюльян Ігор Геннадійович  
 

Повне ім'я або повне 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 спайкінгової нейронної 
мережі"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма для мобільної операції системи Android, реалізована за 
допомогою мови програмування Kotlin, надає користувачам 
можливість швидкого та відносно точного моделювання спайкінгової 
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нейронної мережі для розпізнавання динамічних образів в умовах 
обмежених ресурсів на мобільному пристрої з операційною системою 
Android.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89127  
 

Дата реєстрації авторського права  30.05.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Пасько Ігор Володимирович, Мельник Анатолій Петрович, Сергієв 
Сергій Віталійович, Мелешко Олександр Миколайович, Трофименко 
Павло Євгенович, Варава Вячеслав Васильович, Щенякін Олег 
Володимирович, Балковий Андрій Володимирович, Столяренко 
Микола Петрович, Сай Світлана Михайлівна  

 
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 "Загальні вимоги 
до майданчика для визначення кількісних і вагових характеристик 
осколків боєприпасів (бойових частин)"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Проведення випробувань артилерійських боєприпасів не можливе без 
наявності випробувальної бази, яка б дозволяла ефективно 
вирішувати весь спектр завдань, пов'язаних з перевіркою заявлених 
виробником тактико-технічних характеристик боєприпасів, що 
розробляються. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89128  
 

Дата реєстрації авторського права  30.05.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Клочко Альона Миколаївна, Дігтяр Анна 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 "Розмежування банківської та комерційної таємниці 
як об'єктів кримінально-правової охорони та забезпечення права 
інтелектуальної власності"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Клочко А. М., Дігтяр А. О. Розмежування 
банківської та комерційної таємниці як об'єктів кримінально-
правової охорони та забезпечення права інтелектуальної власності // 
Форум права. - 2018. - № 5. - С. 50-58. 

 
Анотація   

Статтю присвячено аналізу впливу судової реформи, результатом якої 
стало утворення Вищого суду з питань інтелектуальної власності на  
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сучасний стан кримінально-правової охорони комерційної таємниці 
як об'єкта права інтелектуальної власності.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89129  
 

Дата реєстрації авторського права  30.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Павельєва Анна Костянтинівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Стаття "Социально-исторический хронотоп в повести Н. В. Гоголя 
"Тарас Бульба"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Павельева А. К. Социально-исторический хронотоп 
в повести Н. В. Гоголя "Тарас Бульба" // Науковий вісник 
Міжнародного гіманітарного університету. Серія : Філологія. - 2018. - 
Вип. 35, Т. 1. - С. 37-39. 

 

Анотація   

Статтю присвячено визначенню рамок та особливостей художнього 
втілення соціально-історичного хронотопу в повісті М. В. Гоголя 
"Тарас Бульба". Доводиться, що соціально-історичний хронотоп - це 
умовний час І половини XVII століття та умовний простір "Украйни" 
і Польщі, фабульно-сюжетний час віддалений від часу розповіді, а 
біографічний час переходить у просторову систему координат.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89130  
 

Дата реєстрації авторського права  30.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дігтяр Анна 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 "Актуальні проблеми адміністративно-правового 
статусу Вищого суду з питань інтелектуальної власності"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Дігтяр А. О. Актуальні проблеми адміністративно-
правового статусу Вищого суду з питань інтелектуальної власності // 
Юридичний науковий електронний журнал. - 2017. - № 6. - С. 196-198. 

 

Анотація   

У статті розглянуто адміністративно-правовий статусу Вищого суду з 
питань інтелектуальної власності в Україні, питання його створення, 
формування його складу та реалізації ним повноважень.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89131  
 

Дата реєстрації авторського права  30.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Малий Володимир Валентинович, Сафіуліна Зулейха Рашитівна, 
Кобець Марина Миколаївна, Ольховська Анжела Борисівна  

 

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 "Ethics and deontology in pharmacy" 
("ЕДФ/EDPh")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Навчальний посібник розроблений відповідно до навчальної 
програми і містить питання належного виконання професійних 
обов'язків провізорами.   
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89132  
 

Дата реєстрації авторського права  30.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шульц Світлана Леонідівна, Вовканич Степан Йосипович, 
Писаренко Світлана Марківна, Максимчук Максим Віталійович, 
Луцків Олена Миколаївна, Габрель Марта Степанівна, Попадинець 
Назарій Миколайович, Карп'як Марія Олександрівна, Назаркевич 
Оксана Богданівна  

 

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 "Механізми 
реалізації регіональної політики в умовах децентралізації влади в Україні"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Обґрунтовано концептуальні засади модернізації механізмів державної 
регіональної політики в умовах адміністративно-фінансової децентралізації. 
Досліджено світовий та вітчизняний досвід оцінювання ефективності 
регіональної політики. Визначено роль та місце стратегічного 
планування в системі механізмів регіональної політики. 
  

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89133  
 

Дата реєстрації авторського права  30.05.2019  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шульц Світлана Леонідівна, Сторонянська Ірина Зеновіївна, 
Максимчук Максим Віталійович, Луцків Олена Миколаївна, Габрель 
Марта Степанівна, Попадинець Назарій Миколайович, Карп'як 
Марія Олександрівна, Беновська Лілія Ярославівна, Дуб Андрій 
Романович, Гринчишин Ірина Миколаївна  

 
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 наукового проекту 
"Організаційно-економічні засади розвитку соціальної сфери 
територіальних громад"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Сформульовано концептуальні засади розвитку соціальної сфери 
територіальних громад в умовах децентралізації влади. Обґрунтовано 
організаційно-інституційні засади реформування системи охорони 
здоров'я, освіти, культури та соціального захисту в контексті 
реалізації реформи секторальної децентралізації.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89134  
 

Дата реєстрації авторського права  30.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Білоконь Тетяна Миколаївна, Мороз Олена Омелянівна, Шварц 
Ірина Володимирівна, Безсмертна Оксана Владиславівна  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Вінницький національний технічний університет 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір навчального характеру "Методичні 
рекомендації "Проект дорожньої карти залучення інвестицій для 
реконструкції водоочисних споруд у м. Дубно"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Проаналізовано успішно реалізовані аналогічні проекти у інших 
містах України; основні джерела отримання інвестицій для реалізації 
заявленого проекту, зокрема кредитні програми та гранти 
міжнародних фондів та організацій.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89135  
 

Дата реєстрації авторського права  31.05.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Костишен Сергій Анатолійович (Князь Костишен), Мажуга Єгор 
Олександрович (Вареники-Крученики Records), Anna Ahmatova 
(псевдонім), Шекун Олександр Вікторович  
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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 "Три туза"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89136  
 

Дата реєстрації авторського права  31.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Близнюк Максим 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)  Програмний продукт "FLUX"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програмний продукт "FLUX" є  ігровою платформою, яка дозволяє 
користувачу вибрати одну з наданих ігор і заключити парі на 
перемогу випадково обраним (або конкретним) гравцем, після чого 
зіграти змагальну гру і отримати всю суму внеску за винятком комісії 
платформи.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89137  
 

Дата реєстрації авторського права  31.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ширков Олександр Леонідович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір технічного характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір "Інструкція користувача для 
смартфону "MIUI Mi Phone"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Інструкція користувача для смартфону "MIUI Mi Phone" допоможе 
дізнатися про основні та додаткові функції з метою ефективної 
експлуатації смартфону.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89138  
 

Дата реєстрації авторського права  31.05.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Романенко Роман Андрійович  
 
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 "Курс GMAT Cracker"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89139  
 

Дата реєстрації авторського права  31.05.2019  
 
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  Літературний письмовий твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Сценарій "Образовательно-развлекательная музыкальная тревел 
программа "Najivo World"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89140  
 

Дата реєстрації авторського права  31.05.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Перепелиця В'ячеслав Ігорович, Лічман Едуард Русланович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Модуль підрахунку суми коштів для 
виплати академічної стипендії в залежності від відсотка стипендіатів" 
у "Системі автоматизованого керування навчальним процесом LoD"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

"Модуль підрахунку суми коштів для виплати академічної стипендії в 
залежності від відсотка стипендіатів" визначає кількість осіб для  
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кожної навчальної групи, які отримують академічну стипендію, та 
визначає суму коштів, необхідних для виплати по кожній групі, по 
кожному структурному підрозділу та загальну суму коштів по 
університету.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89141  
 

Дата реєстрації авторського права  31.05.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Перепелиця В'ячеслав Ігорович, Цукрук Валентин Іванович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Модуль формування перевідного наказу" у 
"Системі автоматизованого керування навчальним процесом LoD"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Модуль забезпечує переведення студентів і навчальних груп на 
наступний курс. Також програма зберігає та відслідковує статуси усіх 
студентів, які потрапляють у перевідний наказ.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89142  
 

Дата реєстрації авторського права  31.05.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Перепелиця В'ячеслав Ігорович, Лічман Едуард Русланович, Сахно 
Андрій Миколайович  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Модуль вступна кампанія" у "Системі 
автоматизованого керування навчальним процесом LoD"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Комп'ютерна програма "Модуль вступна кампанія" у "Системі 
автоматизованого керування навчальним процесом LoD" із "Єдиною 
державною базою з питань освіти", а саме: реєструє заяви 
абітурієнтів, зберігає оцінки вступних випробувань та  додаткові бали, 
синхронізує статуси заяв та підраховує рейтинг вступників 
паралельно з "Єдиною державною базою з питань освіти".    
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89143  
 

Дата реєстрації авторського права  31.05.2019  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шулаков Володимир 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 "Спеціалізований панорамний 360/3D відео 
конвертер для спеціалізованих оптичних пристроїв - "параболічних 
лінз дзеркал", під назвою "Spherical Panorama 360 Video Publisher" 
("Spherical Panorama 360 Video Publisher")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Комп'ютерна програма "Програма для створення спеціалізованого 
панорамного 3D стерео-відео, формату 360 градусів під назвою 
"Spherical Panorama 360 Video Publisher" за допомогою 
спеціалізованих оптичних пристроїв "параболічних лінз дзеркал" 
(ангійською мовою) призначена для створення спеціалізованих 
панорамних 3D стерео-відеофільмів за домогою оптичних пристроїв 
(лінз типу "360 parabolic mirror")   
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89144  
 

Дата реєстрації авторського права  31.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лунячек Олег 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)  Літературний твір наукового характеру "Особливості підготовки 
фахівців з фізики в зарубіжних університетах"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У творі висвітлено особливості процесу професійної підготовки кадрів 
в області фізики за постбакалаврськими програмами в вищих навчальних 
закладах деяких країн Європи, Північної Америки та Австралії.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89145  
 

Дата реєстрації авторського права  31.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Черниш Ірина Володимирівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Монографія "Формування антикризової політики держави у 
туризмі"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Черниш І. В. Формування антикризової політики 
держави у туризмі [Текст]: монографія. / Черниш І. В.; ПНТУ                   
ім. Ю. Кондратюка. - Полтава: ТОВ "АСМІ", 2014. - 585 с.: табл., схеми. 

 

Анотація   

У монографії здійснено теоретичне узагальнення та запропоновано 
новий підхід до вирішення актуального наукового та практичного 
завдання - розробки теоретико-методичних і практичних 
рекомендацій щодо формування антикризової політики держави у 
туризмі в сучасних умовах.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89146  
 

Дата реєстрації авторського права  31.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шевченко Володимир Якович, Іващенко Ольга Василівна, 
Мельникова Уляна Петрівна  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Харківська державна академія дизайну і мистецтв 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір науково-практичного характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Методичні рекомендації до виконання практичних 
завдань з навчальної дисципліни "Композиція" у навчально-творчій 
майстерні авторського плакату"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Містять необхідні теоретичні знання та практичні завдання у галузі 
проектування авторського плакату з застосуванням образотворчих 
засобів композиції і сучасних технологій виконання оригіналів 
художніх творів.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89147  
 

Дата реєстрації авторського права  31.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шевченко Володимир Якович  
 

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, фотографічний твір, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Альбом "Портрет. Натюрморт. Сюжетна композиція. Пейзаж. 
Творчий звіт 2011/2016"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   

Присвячений творчості харківського художника-графіка. 
Представлені репродукції кращих авторських творів з комп'ютерною 
обробкою в галузі фотографії та художньої фотографії.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89148  
 

Дата реєстрації авторського права  31.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Довгаль Олена Валеріївна, Андрусів Уляна Ярославівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Розділ 4.3 монографії "Соціально-економічні аспекти сталого 
розвитку регіонів" під назвою "Імплементація інноваційних 
технологій екологізації підприємств будівельної галузі в контексті 
сталого розвитку"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування:  Olena Dovgal, Uliana Andrusiv. Імплементація 
інноваційних технологій екологізації підприємств будівельної галузі в 
контексті сталого розвитку // Social and economic aspects of sustainble 
development of regions. Monograph. Opole: The Academy of Management 
and Administration in Opole, 2018. - Р. 135-143. 

 

Анотація   

Виявлено екологічні загрози при нарощуванні обсягів виробництва 
будівельних матеріалів, які теж потребують запровадження певних 
заходів інноваційного розвитку.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89149  
 

Дата реєстрації авторського права  31.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Чеканович Мечислав Генадійович, Романенко Світлана Миколаївна, 
Андрієвська Яніна Павлівна  

 

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 "Система зовнішнього підсилення залізобетонних згинаних 
елементів і моделювання її роботи"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

В даній роботі поставлено за мету відновлення і збільшення несучої 
здатності залізобетонних згинаних елементів, зменшення їх 
деформативності та вигинів завдяки новій системі підсилення.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89150  
 

Дата реєстрації авторського права  31.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Письменний 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)  Літературний письмовий твір "АГРОФАРМАКОЛОГІЯ. Методичні 
рекомендації щодо організації самостійної роботи для здобувачів 
вищої освіти ступеня "бакалавр" спеціальності 201 "Агрономія" 
заочної форми навчання"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Згідно з навчальним планом здобувачі заочної форми навчання 
повинні самостійно вивчити теоретичні розділи курсу 
"Агрофармакологія".  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89151  
 

Дата реєстрації авторського права  31.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Чеканович Мечислав Генадійович, Романенко Світлана Миколаївна, 
Андрієвська Яніна Павлівна  

 

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 "Навантаження і деформації залізобетонних балок, 
підсилених гнучкою зовнішньою арматурою"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

В даній роботі було наведено результати експериментальних 
досліджень залізобетонних балок, підсилених новою конструктивною 
системою, що включає зовнішню сталеву арматуру.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89152  
 

Дата реєстрації авторського права  31.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Довгаль 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 наукового характеру, ілюстрація  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Стаття "Аналіз концепції сталого розвитку економіки в умовах 
глобалізації: індикатори економічної глобалізації"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

В результаті проведеного аналізу визначено умови сталого розвитку.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89153  
 

Дата реєстрації авторського права  31.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Андрусів Уляна Ярославівна  
 

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 "Організаційно-економічний механізм управління витратами 
на дослідних підприємствах"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Андрусів У. Я. Організаційно-економічний механізм 
управління витратами на дослідних підприємствах // Наука й 
економіка. - 2016. - Вип. 4 (44). - С. 49-55. 

 
Анотація   

Присвячена вдосконаленню організаційно-економічного механізму 
управління витратами дослідних підприємств, який сприятиме 
підвищенню ефективності їх діяльності.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89154  
 

Дата реєстрації авторського права  31.05.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Смірнова Ліна Леонідівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Дисертація "Соціокультурна компетентність у структурі підготовки 
учителів іноземної мови в Польщі"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89155  
 

Дата реєстрації авторського права  31.05.2019  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Смірнова Ліна Леонідівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Наукова стаття "Translation as a constituent part of bilingual education"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Смірнова Ліна Леонідівна. Переклад як важлива 
складова білінгової освіти // Наукові записки. - 2018. - Вип. 161. -              
С. 159-162. 

 

Анотація   

 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89156  
 

Дата реєстрації авторського права  31.05.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лисенко 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)  Дисертація "Становлення та розвиток експериментальної педагогіки 
в розвинутих країнах Заходу (кінець ХІХ - початок ХХ ст.)"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89157  
 

Дата реєстрації авторського права  31.05.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Габелко 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)  Дисертація "Взаємозв'язок розумового, морального та трудового 
виховання у педагогічній спадщині Джона Локка (1632-1704 рр.)"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89158  
 

Дата реєстрації авторського права  31.05.2019  
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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 синтезу нейромоделей на основі 
стохастичного пошуку"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Призначена для проведення досліджень та для роботи з підходами до 
розпізнавання образів - навчання нейронних мереж.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89159  
 

Дата реєстрації авторського права  31.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кулагін Дмитро Олександрович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Запорізький національний технічний університет 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Розрахунок параметрів та побудова 
енергоощадних алгоритмів роботи системи керування 
електротехнічними комплексами"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Призначена для автоматизації процесу розрахунку системи керування 
електротехнічним комплексом при синтезі системи керування.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89160  
 

Дата реєстрації авторського права  31.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гулівата Інна Олександрівна, Гусак Людмила Петрівна, Радзіховська 
Лариса Миколаївна  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

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

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчальний посібник "Вища та прикладна математика: теорія ймовірностей"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Посібник містить загальні теоретичні положення основних розділів 
теорії ймовірностей.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89161  
 

Дата реєстрації авторського права  31.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гусак Людмила Петрівна, Гулівата Інна Олександрівна  
 

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)  Практикум "Вища та прикладна математика"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Практикум містить завдання, методичні рекомендації та вказівки до 
їх виконання, тестові завдання для самоперевірки з кожної схеми.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89162  
 

Дата реєстрації авторського права  31.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Байтерякова Наталія Юріївна, 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)  Наукова стаття "Характеристика основних розрядів англійської 
спелеологічної лексики"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У статті подано характеристику й розглянуто основні ознаки 
стратифікаційних розрядів англійської нормативної та ненормативної 
спелеологічної лексики. 
  

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89163  
 

Дата реєстрації авторського права  31.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гапієнко Володимир Васильович  
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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  Ескіз, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка ескізів "Дизайн приладів для освітлення"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89164  
 

Дата реєстрації авторського права  31.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гапієнко Володимир Васильович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Харківська державна академія дизайну і мистецтв 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Ескіз, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка ескізів "Дизайн комплекту садово-паркових інструментів"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89165  
 

Дата реєстрації авторського права  31.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гапієнко Володимир Васильович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Харківська державна академія дизайну і мистецтв 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Ескіз, складений твір, літературний письмовий твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка ескізів з описом "Дизайн комплекту садово-огородного 
інвентарю"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89166  
 

Дата реєстрації авторського права  31.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ложкіна Аліса В'ячеславівна  
 



Авторське право і суміжні права. Бюлетень № 53, 2019 

 

768 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Благодійна організація "Благодійний фонд "ЗЕНКО ФОНДЕЙШН" 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Сценарій виставкового проекту "Між вогнем і вогнем. Українське 
мистецтво зараз"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Складається з наступних розділів: коротка концепція, кураторська 
команда, учасники проекту, команда організаторів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89167  
 

Дата реєстрації авторського права  31.05.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мацюк Олег Павлович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Літературний твір "Наследие: Сила предков - в твоих руках!"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

З новим президентським циклом в Україні мають початися 
конструктивні зміни. Час сконцентруватися на тому, що нас 
консолідує. Цей проект ювелірного дому Joyaux націлений на 
славетну історію України, щоб з'ясувати з якою історичною персоною 
наш народ найміцніше пов'язує свої сподівання на майбутнє.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89168  
 

Дата реєстрації авторського права  31.05.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Іваненко Володимир 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 "Особистісно-значуща діяльність школярів на 
уроках фізичного виховання"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

У статті розглядаються такі психолого-педагогічні категорії як 
потреби, інтереси, цінність орієнтації, фізичний потенціал та  
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суб'єктивний досвід, врахування яких в процесі фізичного виховання 
сприяє усвідомленню значущості для учнів фізкультурної діяльності. 
  

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89169  
 

Дата реєстрації авторського права  31.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Іваненко Володимир 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 "Формування професійно-педагогічної культури 
фахівців фізичного виховання та спорту"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У статті на основі аналізу результатів самооцінки та експертної 
оцінки провідних складових професійно-педагогічної діяльності.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89170  
 

Дата реєстрації авторського права  31.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Окса Микола Миколайович, Іваненко Володимир 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 "Виховні ідеали українського козацтва"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У статті зроблено спробу окреслити виховні ідеали козацтва як 
складника духовної спільності українського народу.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89171  
 

Дата реєстрації авторського права  31.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Іваненко Володимир Віталійович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Наукова стаття "Інформаційні технології в фізкультурній освіті 
учнівської та студентської молоді"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У статті розглядаються нові сучасні інформаційні технології, які 
дозволяють здійснювати на більш високому якісному рівні 
фізкультурну освіту учнівської та студентської молоді.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89172  
 

Дата реєстрації авторського права  31.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Фока Марія Володимирівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Монографія "Синтез мистецтв у поетичній творчості Павла Тичини"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89173  
 

Дата реєстрації авторського права  31.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Фока Марія Володимирівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Монографія "Стратегії перекладу синтетичних образів Павла Тичини 
англійською мовою"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89174  
 

Дата реєстрації авторського права  31.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Фока Марія 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 "Training of an implied reader as a goal for literary 
education at tertiary level"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Фока М. В. Training of an implied reader as a goal for 
literary education at tertiary level // Новітня освіта. - 2017. - Випуск 8. - 
С. 21-27. 

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89175  
 

Дата реєстрації авторського права  31.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шандрук 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)  Наукова стаття "Professional preparation of teachers of foreign 
languages: reforming of pedagogical education"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Шандрук С. І. Professional preparation of teachers of 
foreign languages: reforming of pedagogical education // Педагогічна 
освіта: теорія і практика. Збірник наукових праць. - 2017. - Випуск 23. - 
С. 292-298. 

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89176  
 

Дата реєстрації авторського права  31.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Фока Марія Володимирівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Наукова стаття "Sanskrit "Rasa-Dhvani" in J. D. Salinger's fiction 
(Based on the analysis of the short story "Pretty mouth and green my 
eyes")"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Фока М. В. Sanskrit "Rasa-Dhvani" in J. D. Salinger's 
fiction (Based on the analysis of the short story "Pretty mouth and green 
my eyes") // Moderni veda. - 2017. - №3. - С. 148-159. 

 

Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89177  
 

Дата реєстрації авторського права  31.05.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шандрук 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)  Наукова стаття "Professional preparation of teachers in the USA and in 
Ukraine: comparative analysis"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Шандрук С. І. Professional preparation of teachers in 
the USA and in Ukraine: comparative analysis // Наукові записки. Серія: 
Педагогічні науки. - 2016. - Випуск 149. - С. 26-30. 

 
Анотація   

 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89178  
 

Дата реєстрації авторського права  31.05.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Черньонков Ярослав 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 "Content and structure of individualization of 
professional training of the future teacher of foreign languages"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Черньонков Я. О. Content and structure of individualization 
of professional training of the future teacher of foreign languages // Наукові 
записки. Серія: Філологічні науки. - 2018. - Випуск 165. - С. 597-603. 

 
Анотація   

 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89179  
 

Дата реєстрації авторського права  31.05.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Черньонков Ярослав 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 "Process of first-year students' adaptation to studying 
English at high school on the example of the course "English for specific 
purposes"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Черньонков Я. О. Process of first-year students' 
adaptation to studying English at high school on the example of the course 
"English for specififc purposes" // Наукові записки. Серія: Педагогічні 
науки. - 2018. - Випуск 173. - С. 264-268. 

 
Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89180  
 

Дата реєстрації авторського права  31.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Черньонков Ярослав 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 "The stages of development the concept 
"Individualization of the professional training of the teacher as a scientific 
problem"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Черньонков Я. О. The stages of development the 
concept "Individualization of the professional training of the teacher as a 
scientific problem // Вісник Черкаського університету. - 2016. - № 3. -         
С. 106-111. 

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89181  
 

Дата реєстрації авторського права  31.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гончарова Анастасія Олександрівна, Ткаленко 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)  Твір наукового характеру "Пакет комплексна контрольна робота 
"Країнознавство"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89182  
 

Дата реєстрації авторського права  31.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ткаленко Світлана Іванівна, Гончарова Анастасія Олександрівна  
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Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір наукового характеру "Пакет комплексних контрольних робіт 
"Міжнародні стратегії економічного розвитку"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89183  
 

Дата реєстрації авторського права  31.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Козловська Лариса Степанівна, Терещенко 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)  Твір наукового характеру "Навчально-методичний посібник для 
самостійного вивчення дисципліни: Українська література"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89184  
 

Дата реєстрації авторського права  31.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ковальська Наталя Михайлівна  
 

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 наукового характеру "Програми 
дисциплін економічного напрямку для студентів факультету 
технологій та побутового обслуговування"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Збірник включає програми з курсів: "Економіка 
сільськогосподарського виробництва, маркетинг", "Бізнес-
планування на підприємствах побутового обслуговування", 
"Виробничий менеджмент", "Інфраструктура сервісної діяльності", 
"Менеджмент в системі автосервісу", "Основи виробництва 
(Економіка і організація виробництва)".   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89185  
 

Дата реєстрації авторського права  31.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ковальська Наталя Михайлівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературно-письмовий твір наукового характеру "Методичні 
рекомендації до вивчення  курсу "Менеджмент у сфері послуг" для 
здобувачів СВО "бакалавр" спеціальності 6.140 102 Побутове 
обслуговування"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Методичні рекомендації розроблені на основі авторської програми 
курсу "Менеджмент у сфері послуг" для студентів спеціальності 
"Побутове обслуговування". Вони базуються на практичній специфіці 
дисципліни, тому в основі вивчення даного курсу використовується 
один з активних методів навчання управлінню - господарські або 
виробничі ситуації (метод кейсів або метод конкретних ситуацій). 
Його основна ідея стосовно навчання управлінню ґрунтується на 
тому, що завдяки моделюванню дій підвищується аналітична 
майстерність студентів, полегшується та значно покращується їх 
обмін ідеями у групі.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89186  
 

Дата реєстрації авторського права  31.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ковальська Наталя Михайлівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературно-письмовий твір наукового характеру "Методичні 
рекомендації до вивчення курсу "Менеджмент в системі автосервісу"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Методичні рекомендації розроблені на основі авторської програми 
курсу "Менеджмент в системі автосервісу" для студентів 
спеціальності "Професійна  освіта". Вони базуються на практичній 
специфіці дисципліни, тому в основі вивчення даного курсу 
використовується один з активних методів навчання управлінню - 
господарські або виробничі ситуації (метод кейсів або метод 
конкретних ситуацій). Його основна ідея стосовно навчання  
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управлінню ґрунтується на тому, що завдяки моделюванню дій 
підвищується аналітична майстерність студентів, полегшується та 
значно покращується їх обмін ідеями у групі. 
  

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89187  
 

Дата реєстрації авторського права  31.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ковальська Наталя Михайлівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературно-письмовий твір наукового характеру "Методичні 
рекомендації до вивчення курсу "Менеджмент в освіті та науці" для 
здобувачів СВО "Магістр" спеціальностей 014.10 Середня освіта  
(Трудове навчання та технологія) та 073 Менеджмент (Управління 
навчальним закладом (за типом)"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Методичні рекомендації розроблені на основі авторської програми 
курсу "Менеджмент в освіті та науці" для здобувачів СВО "Магістр" 
спеціальностей 014.10 Середня освіта  (Трудове навчання та 
технологія); 073 Менеджмент (Управління навчальним закладом (за 
типом)). Розроблені методичні рекомендації дозволяють більш 
ефективно використовувати робочий час, який відводиться на 
вивчення курсу.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89188  
 

Дата реєстрації авторського права  31.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кіреєв Ігор Володимирович, Рябова Оксана Олександрівна, Кашута 
В'ячеслав Євгенович  

 

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 "Вступ та загальні проблеми фармакотерапії. Нова 
система стандартизації медичної допомоги в Україні. Фармакотерапія 
захворювань центральної і переферичної нервової системи: методичні 
рекомендації для студентів"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У творі наведено теоретичні питання до аудиторного заняття, 
теоретичні питання для самостійного опрацювання, завдання для  
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аудиторної роботи, тестові завдання для контролю знань, умінь і 
практичних навичок, список рекомендованих літературних джерел.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89189  
 

Дата реєстрації авторського права  31.05.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кіреєв Ігор Володимирович, Рябова Оксана Олександрівна, Кашута 
В'ячеслав Євгенович  

 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Національний фармацевтичний університет 

 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Науковий твір "Фармакотерапія захворювань нирок і сечовивідних 
шляхів. Фармакотерапія захворювань статевих органів у чоловіків та 
жінок. Фармакотерапія в акушерстві та гінекології: методичні 
рекомендації для викладачів"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Твір містить мету практичного заняття, регламент проведення 
практичного заняття, перелік теоретичних питань для аудиторного 
заняття та для самостійної роботи студента, інформаційний матеріал, 
розбір якого запропоновано на практичному занятті, ситуаційні 
завдання для розв'язання студентами під час практичного заняття.   
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89190  
 

Дата реєстрації авторського права  31.05.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кіреєв Ігор Володимирович, Рябова Оксана Олександрівна, Кашута 
В'ячеслав Євгенович  

 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Національний фармацевтичний університет 

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Фармакотерапія захворювань шлунково-кишкового 
тракту та гепатобіліарної системи: рекомендації для студентів"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

В творі наведено питання для перевірки базового рівня знань, 
теоретичні питання до аудиторного заняття, теоретичні питання для 
самостійного опрацювання, завдання для аудиторної роботи, тестові 
завдання для контролю знань, умінь та практичних навичок.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89191  
 

Дата реєстрації авторського права  31.05.2019  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кіреєв Ігор Володимирович, Рябова Оксана Олександрівна, Кашута 
В'ячеслав Євгенович  

 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Національний фармацевтичний університет 

 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Науковий твір "Фармакотерапія захворювань шлунково-кишкового 
тракту та гепатобіліарної системи: методичні рекомендації для 
викладачів"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Твір містить мету практичного заняття, регламент проведення 
практичного заняття, перелік теоретичних питань для аудиторного 
заняття та для самостійної роботи студента, інформаційний матеріал, 
розбір якого запропоновано на практичному занятті.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89192  
 

Дата реєстрації авторського права  31.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кіреєв Ігор Володимирович, Рябова Оксана Олександрівна, 
Жаботинська Наталія Володимирівна  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Національний фармацевтичний університет 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір наукового характеру "Домедична 
допомога в екстремальних і бойових умовах як навчальна дисципліна. 
Первинний огляд постраждалого. Порушення прохідності дихальних 
шляхів. Домедична допомога: методичні рекомендації для викладачів"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

В творі наведено інформацію про проведення первинного огляду 
пораненого в екстремальних умовах, а також про надання домедичної 
допомоги при порушенні прохідності дихальних шляхів.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89193  
 

Дата реєстрації авторського права  31.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Грузинський Юрій Віталійович  
 

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 "Спогад"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89194  
 

Дата реєстрації авторського права  31.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Грузинський Юрій Віталійович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Музичний твір з текстом "Душа"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89195  
 

Дата реєстрації авторського права  31.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кіреєв Ігор Володимирович, Жаботинська Наталія Володимирівна, 
Рябова Оксана Олександрівна, Савохіна Марина Володимирівна  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Національний фармацевтичний університет 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір наукового характеру "Медичне 
сортування при виникненні масових санітарних втрат. Організація та 
проведення евакуації пораненого. Засоби масового ураження. 
Домедична допомога. Поведінка людей в надзвичайних ситуаціях і 
бойових умовах. Бойовий стрес: ознаки, профілактика, домедична 
допомога: методичні рекомендації для студентів"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

В творі наведено інформацію про правила проведення медичного 
сортування при виникненні масових санітарних втрат, організацію та 
проведення евакуації пораненого.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89196  
 

Дата реєстрації авторського права  31.05.2019  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Грузинський Юрій Віталійович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Музичний твір з текстом "Любов"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89197  
 

Дата реєстрації авторського права  31.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кіреєв Ігор Володимирович, Жаботинська Наталія Володимирівна, 
Рябова Оксана Олександрівна, Савохіна Марина Володимирівна  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Національний фармацевтичний університет 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір наукового характеру "Методичне 
сортування при виникненні масових санітарних втрат. Організація та 
проведення евакуації пораненого. Засоби масового ураження. 
Домедична допомога. Поведінка людей в надзвичайних ситуаціях і 
бойових умовах. Бойовий стрес: ознаки, профілактика, домедична 
допомога: методичні рекомендації для викладачів"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

В творі наведено інформацію про правила проведення медичного 
сортування при виникненні масових санітарних втрат, організацію та 
проведення евакуації пораненого.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89198  
 

Дата реєстрації авторського права  31.05.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Боровіков Олександр Михайлович, Охріменко Андрій 
Олександрович, Бойко Сергій Тимофійович, Прокопович Леонід 
Юрійович, Ковтун Світлана Юріївна  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "САЙФЕР ПРО" 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Шифр-СааS"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма - це програмна платформа з набором функцій та бібліотек 
криптографічного захисту даних, робота яких забезпечується через 
спеціально розроблені інтерфейси взаємодії.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89199  
 

Дата реєстрації авторського права  31.05.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Васеньова Юлія Олексіївна, Мокрані Ольга Олександрівна, 
Савченко Сергій 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, 
похідний твір  

 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Виробничо-практичне видання "Методичні рекомендації щодо 
оформлення курсових та дипломних проектів (робіт) освітньо-
кваліфікаційного рівня "молодший спеціаліст" для здобувачів 
фахової передвищої освіти спеціальності 141 "Електроенергетика, 
електротехніка та електромеханіка" галузі знань 14 "Електрична 
інженерія"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Твір призначений для використання викладачами та керівниками 
КП, ДП фахової передвищої освіти та самими здобувачами фахової 
передвищої освіти технічних спеціальностей.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89200  
 

Дата реєстрації авторського права  03.06.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бутенко Микита Віталійович (ruf1)  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Музичний твір без тексту "Sky's Too Bright"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89201  
 

Дата реєстрації авторського права  03.06.2019  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бутенко Микита Віталійович (ruf1)  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір без тексту  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Музичний твір без тексту "Outcast"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89202  
 

Дата реєстрації авторського права  03.06.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бутенко Микита Віталійович (ruf1)  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір без тексту  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Музичний твір без тексту "Half Awake"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89203  
 

Дата реєстрації авторського права  03.06.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бутенко Микита Віталійович (ruf1)  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір без тексту  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Музичний твір без тексту "Antistate"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89204  
 

Дата реєстрації авторського права  03.06.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бутенко Микита Віталійович (ruf1)  
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Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір без тексту  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Музичний твір без тексту "Polars"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89205  
 

Дата реєстрації авторського права  03.06.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бутенко Микита Віталійович (ruf1)  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір без тексту, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка музичних творів без тексту "Ruf1: Volume II"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89206  
 

Дата реєстрації авторського права  03.06.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бутенко Микита Віталійович (ruf1)  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір без тексту  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Музичний твір без тексту "Dreamt Nuance"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89207  
 

Дата реєстрації авторського права  03.06.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бутенко Микита Віталійович (ruf1)  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   
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Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір без тексту, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка музичних творів без тексту "Ruf1: Volume I"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89208  
 

Дата реєстрації авторського права  03.06.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шулаков Володимир Володимирович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Спеціалізований комплекс програмного 
забезпечення для дистанційного відеоспостереження за допомогою 
мобільних пристроїв Samsung на базі Android та консольних 
терміналів на базі MAC OS та Windows - "SP Fitness Remote"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Комп'ютерна програма "спеціалізований комплекс програмного 
забезпечення для дистанційного відеоспостереження за допомогою 
мобільних пристроїв Samsung на базі Android та консольних 
терміналів на базі MAC OS та Windows - "SP Fitness Remote" 
призначена для дистанційного відеоспостереження за проведенням 
спортивних тренувань у фітнес-центрах та у спортивних закладах.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89209  
 

Дата реєстрації авторського права  03.06.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Панасюк Сергій Анатолійович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

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

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Книга "Конституція. Частина перша. Перші десять Заповідей"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Ця книга про Конституцію України та про нас.  
 

 



Авторське право і суміжні права. Бюлетень № 53, 2019 

 

785 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89210  
 

Дата реєстрації авторського права  03.06.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мірошниченко Михайло Іванович, Яшунін Юрій Михайлович, 
Димчук Руслан 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 "mLoyalty Platform"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Комп'ютерна програма "mLoyalty Platform" - це автоматизована 
платформа для управління програмою лояльності будь-якого рівня 
складності. Призначена для гнучкого збирання та опрацювання 
анкетних, статистичних, даних про транзакції користувачів та інших 
даних, побудови звітності та запуску рекламних кампаній, програм 
лояльності з метою комунікації з кінцевими споживачами за 
допомогою SMS-, e-mail-, Push-повідомлень.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89211  
 

Дата реєстрації авторського права  03.06.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гасюк 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 "Клітинні основи кровотворення"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У даному посібнику зібрано основні роботи, які дозволяють оцінити 
стан кровотворення в цілому та його окремі компоненти: клітинний 
склад периферичної крові.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89212  
 

Дата реєстрації авторського права  03.06.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бесчасний Сергій Павлович, Гасюк Олена 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)  Навчальний посібник "Імунологія"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У посібнику в стислій формі викладено основні відомості стосовно 
будови та функціонування імунної системи.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89213  
 

Дата реєстрації авторського права  03.06.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сверстюк Андрій Степанович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Сверстюк Андрій Степанович, Державний вищий навчальний заклад 
"Тернопільський державний медичний університет ім. І. Я. Горбачевсь-
кого" 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Комп'ютерне моделювання контактів 
антигенів з антитілами в кіберфізичних імуносенсорних системах на 
прямокутній решітці з використанням диференціальних рівнянь із 
запізненням"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Комп'ютерна програма складається з трьох частин і передбачає 
дослідження стійкості імуносенсорних систем на прямокутній решітці 
з використанням диференціальних рівнянь із запізненням. 
  

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89214  
 

Дата реєстрації авторського права  03.06.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сверстюк Андрій Степанович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Сверстюк Андрій Степанович, Державний вищий навчальний заклад 
"Тернопільський державний медичний університет ім. І. Я. Горбачев-
ського" 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Комп'ютерне моделювання контактів антигенів 
з антитілами в кіберфізичних імуносенсорних системах на гексагональній 
решітці з використанням диференціальних рівнянь із запізненням"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   

Комп'ютерна програма складається з трьох частин і передбачає 
дослідження стійкості імуносенсорних систем на прямокутній решітці 
з використанням диференціальних рівнянь із запізненням. 
 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89215  
 

Дата реєстрації авторського права  03.06.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сверстюк Андрій Степанович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Сверстюк Андрій Степанович, 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 "Чисельне моделювання решітчастих 
зображень флуоресціюючих пікселів в кіберфізичних імуносенсорних 
системах на гексагональній решітці з використанням 
диференціальних рівнянь із запізненням"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Комп'ютерна програма складається з трьох частин і передбачає 
дослідження стійкості імуносенсорних систем на прямокутній решітці 
з використанням диференціальних рівнянь із запізненням. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89216  
 

Дата реєстрації авторського права  03.06.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сверстюк Андрій Степанович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Сверстюк Андрій Степанович, Державний вищий навчальний заклад 
"Тернопільський державний медичний університет ім. І. Я. Горбачев-
ського" 

 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Чисельне моделювання решітчастих 
зображень флуоресціюючих пікселів в кіберфізичних імуносенсорних 
системах на прямокутній решітці з використанням диференціальних 
рівнянь із запізненням"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Комп'ютерна програма складається з трьох частин і передбачає 
дослідження стійкості імуносенсорних систем на прямокутній решітці 
з використанням диференціальних рівнянь із запізненням. 
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89217  
 

Дата реєстрації авторського права  03.06.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сверстюк Андрій Степанович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Сверстюк Андрій Степанович, Державний вищий навчальний заклад 
"Тернопільський державний медичний університет ім. І. Я. Горбачев-
ського" 

 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Чисельний аналіз електричного сигналу з 
перетворювача, який характеризує кількість флуоресціюючих 
пікселів в імуносенсорі на прямокутній решітці, з використанням 
диференціальних рівнянь із запізненням"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Комп'ютерна програма складається з трьох частин і передбачає 
дослідження стійкості імуносенсорних систем на прямокутній решітці 
з використанням диференціальних рівнянь із запізненням. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89218  
 

Дата реєстрації авторського права  03.06.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сверстюк Андрій Степанович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Сверстюк Андрій Степанович, 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 "Чисельний аналіз електричного сигналу з 
перетворювача, який характеризує кількість флуоресціюючих 
пікселів в імуносенсорі на гексагональній решітці, з використанням 
диференціальних рівнянь із запізненням"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Комп'ютерна програма складається з трьох частин і передбачає 
дослідження стійкості імуносенсорних систем на прямокутній решітці 
з використанням диференціальних рівнянь із запізненням. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89219  
 

Дата реєстрації авторського права  03.06.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сверстюк Андрій Степанович  
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Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Сверстюк Андрій Степанович, 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 "Дослідження фазових площин моделі 
імуносенсора на гексагональній решітці з використанням 
диференціальних рівнянь із запізненням"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Комп'ютерна програма складається з трьох частин і передбачає 
дослідження стійкості імуносенсорних систем на прямокутній решітці 
з використанням диференціальних рівнянь із запізненням. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89220  
 

Дата реєстрації авторського права  03.06.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сверстюк Андрій Степанович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Сверстюк Андрій Степанович, 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 "Дослідження фазових площин моделі 
імуносенсора на прямокутній решітці з використанням 
диференціальних рівнянь із запізненням"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Комп'ютерна програма складається з трьох частин і передбачає 
дослідження стійкості імуносенсорних систем на прямокутній решітці 
з використанням диференціальних рівнянь із запізненням. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89221  
 

Дата реєстрації авторського права  03.06.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сверстюк Андрій Степанович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Сверстюк Андрій Степанович, 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 "Дослідження біфуркаційних діаграм в 
імуносенсорі на прямокутній решітці з використанням 
диференціальних рівнянь із запізненням"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

комп'ютерна програма складається з трьох частин і передбачає 
Дослідження стійкості імуносенсорних систем на прямокутній решітці 
з використанням диференціальних рівнянь із запізненням.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89222  
 

Дата реєстрації авторського права  03.06.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сверстюк Андрій Степанович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Сверстюк Андрій Степанович, 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 "Дослідження біфуркаційних діаграм в 
імуносенсорі на гексагональній решітці з використанням 
диференціальних рівнянь із запізненням"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Комп'ютерна програма складається з трьох частин і передбачає 
дослідження стійкості імуносенсорних систем на прямокутній решітці 
з використанням диференціальних рівнянь із запізненням. 
  

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89223  
 

Дата реєстрації авторського права  03.06.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лисенко Аліна Олександрівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Лисенко Аліна Олександрівна, 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 "Стратегічний потенціал 
дорожнього підприємства в умовах нестабільного зовнішнього 
середовища"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Проаналізовано різноманітні науково-теоретичні підходи до 
визначення сутності поняття стратегічний потенціал підприємства та 
запропоновано власне визначення, враховуючи специфіку діяльності 
дорожньо-будівельних підприємств.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89224  
 

Дата реєстрації авторського права  03.06.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

найменування роботодавця  Маліков Володимир Васильович, 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 "Классификация услуг 
предприятия для целей практического применения CVP-модели при 
определении цены"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89225  
 

Дата реєстрації авторського права  03.06.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

найменування роботодавця  Ковальова Тетяна Володимирівна, 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 "Уточнення сутності 
електронних грошей"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Появу електронних грошей спричинили інформаційні та 
телекомунікаційні технології, електронна торгівля, інтернет-магазини 
та інтернет-аукціони. Шалений розвиток електронних грошей, як 
платіжного засобу, пов'язаний з тим, що вони можуть бути 
використані для проведення миттєвих розрахунків. У дослідженні 
звернута увага на ряд специфічних особливостей, зумовлених 
технологією проведення розрахунків в мережі Інтернет.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89226  
 

Дата реєстрації авторського права  03.06.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

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

твору (творів)  Твір науково-практичного характеру "Про удосконалення плану 
розрахунків бухгалтерського обліку для цілей управління"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Результатом наукової роботи є теоретичне узагальнення і розробка 
шляхів удосконалення Плану розрахунків бухгалтерського обліку 
активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і 
організацій щодо цілей оперативного управління підприємством.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89227  
 

Дата реєстрації авторського права  03.06.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Хорошилова Ірина Олександрівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Хорошилова Ірина Олександрівна, 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 "ВПЛИВ ЗМІН В 
ОПОДАТКУВАННІ НА ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВ В УКРАЇНІ"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У статті розглянуто вплив податкового навантаження на фінансово-
економічний стан підприємства, проаналізовано динаміку рівня 
податкового навантаження в Україні й запропоновано рекомендації 
щодо його оптимізації.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89228  
 

Дата реєстрації авторського права  03.06.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Хорошилова Ірина Олександрівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Хорошилова Ірина Олександрівна, 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 "ШЛЯХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ 
УКРАЇНИ - ПОДАТКОВЕ РЕФОРМУВАННЯ"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   

В статті окреслені напрями оптимізації оподаткування України, а 
саме збільшення ролі держави в управлінні та регулюванні власними 
фінансовими ресурсами, збільшення обсягів ВВП, що дадуть змогу 
створити сучасну конкурентну, соціально-орієнтовану ринкову 
економіку та прискорити євроінтеграцію.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89229  
 

Дата реєстрації авторського права  03.06.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Каськова Людмила Федорівна, Чуприна Леонід Федорович, Моргун 
Наталія Анатоліївна, Андріянова Ольга Юріївна, Артем'єв Андрій 
Владиславович  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Науковий твір "Карієс населення раннього залізного віку 
Полтавської і суміжних областей у світлі соціальних аспектів побуту"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Відштовхуючись від розуміння проявів хвороб, як відображення 
соціальних чинників, слід визнати, що розгляд їх від початку 
зародження і появи дозволить розібрати не тільки причинно-
наслідкові зв'язки або під впливом яких чинників розвивається зараз, 
але і з'ясувати чим обернуться в майбутньому.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89230  
 

Дата реєстрації авторського права  03.06.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лисанець Юлія Валеріївна, Бєляєва Олена Миколаївна, Ніколаєва 
Наталія Миколаївна  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Наукова стаття "Pseudo-Internationalisms in the Language of Medicine 
and Healthcare as a Challenge for Translation Studies"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

У статті досліджено проблему перекладу псевдоінтернаціоналізмів у 
медичному дискурсі. Наведено способи мінімізації й уникнення 
помилок в усному та писемному мовленні студентів вищих медичних 
навчальних закладів у процесі вивчення англійської мови за 
професійним спрямуванням.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89231  
 

Дата реєстрації авторського права  03.06.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лисанець Юлія Валеріївна, Бєляєва Олена Миколаївна, Знаменська 
Іванна Владиславівна, Ніколаєва Наталія Миколаївна, Ефендієва 
Світлана Миколаївна, Гуцол 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)  Наукова стаття "Problem-Oriented Medical Record as a Challenge for 
Narratological Analysis"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У статті досліджено наративні механізми сучасного методу реєстрації 
та оцінки клінічних даних - проблемно-орієнтованої медичної 
документації. Мета дослідження - вивчення основних наративних 
типів, особливостей фокалізації, взаємодії оповідних рівнів із 
застосуванням методологічного інструментарію, розробленого 
сучасним французьким наратологом Жераром Женеттом. 
  

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89232  
 

Дата реєстрації авторського права  03.06.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мелащенко Марина Петрівна, Бєляєва Олена Миколаївна, Лисанець 
Юлія 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 "Lexical Borrowings from Classical Languages in the 
English and French Medical Terminologies: A Comparative Study"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У статті досліджено типи термінологічних запозичень класичного 
походження в сучасній англійській і французькій субмовах медицини. 
Авторами здійснено лексико-семантичний аналіз і запропоновано 
типологію запозичень з класичних мов у медичній термінології 
англійської та французької мов.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89233  
 

Дата реєстрації авторського права  03.06.2019  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лисанець Юлія Валеріївна, Бєляєва Олена Миколаївна, Пісоцька 
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 "Professional Medical Discourse in British and American 
English: Spelling Differences"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У статті проаналізовано особливості медичної термінології крізь 
призму відмінностей у правописі британської і американської 
англійської мови.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89234  
 

Дата реєстрації авторського права  03.06.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лисанець Юлія Валеріївна, Бєляєва Олена Миколаївна, Ніколаєва 
Наталія Миколаївна, Роженко Інеса Віталіївна  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Наукова стаття "Case Report as a Genre of Medical Discourse: 
Translation Challenges for Non-Native Speakers of English"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

У статті проаналізовано лексико-граматичні особливості жанру 
"medical case report" у сучасному дискурсі англійської мови.   
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89235  
 

Дата реєстрації авторського права  03.06.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лисанець Юлія Валеріївна, Бєляєва Олена Миколаївна, Пісоцька 
Олена Олександрівна, Сологор Ірина Миколаївна, Чуприна Ксенія 
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 "Medicalization in the Modern British and American 
English: Structural  and Narrative Analysis"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

У статті досліджено явище медикалізації - складного процесу, який 
передбачає поширення впливу медичної термінології на 
комунікативне середовище "немедичних" сфер людського життя.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89236  
 

Дата реєстрації авторського права  03.06.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мороховець Галина Юріївна, Саєнко Марина Сергіївна, Лисанець 
Юлія Валеріївна, Сілкова 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)  Наукова стаття "Використання системи комп'ютерної математики 
Maple у навчанні медичній і біологічній фізиці"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програмне забезпечення, у тому числі системи комп'ютерної 
математики, можуть ефективно використовуватися при вивченні 
медичної і біологічної фізики на першому курсі.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89237  
 

Дата реєстрації авторського права  03.06.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мороховець Галина Юріївна, Уваркіна Олена Василівна, Бєляєва 
Олена Миколаївна, Сенкевич Геннадій Анатолійович, Лисанець Юлія 
Валеріївна, Стеценко Сергій Анатолійович  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Наукова стаття "Development of motivation towards education in 
medical students"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Визначено основні фактори, що впливають на зацікавленість 
студентів у навчанні та педагогічні умови для формування позитивної 
мотивації для навчальної діяльності в вищому медичному 
навчальному закладі.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89238  
 

Дата реєстрації авторського права  03.06.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мороховець Галина Юріївна, Лисанець Юлія 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 "Methods of effective teaching bioinformatics in medical 
academic setting"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Вища медичнв освіта є вимогою сучасності, що потребує 
переосмислення методів і форм навчання, а також принципів та 
підходів згідно із сучасними досягненнями науки і техніки.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89239  
 

Дата реєстрації авторського права  03.06.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Яценко Валерія Олександрівна (Valeriia Yatsenko)  
 

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 "Estimation of Currency Risks in the Process of 
Enterprise Foreign Economic Activity on the example of Antonov State 
Company"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89240  
 

Дата реєстрації авторського права  03.06.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Момот Олена Олегівна, Шаповал Євгенія Юріївна, Зайцева Юлія 
Вікторівна, Новік Сергій Миколайович  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

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

 

Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Навчально-методичний посібник "Словник термінів та понять зі 
спортивних дисциплін"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Відомо, що основою професійного спілкування в будь-якій галузі є 
спеціальна термінологія, що вдосконалюється разом з розвитком 
відповідного фаху.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89241  
 

Дата реєстрації авторського права  03.06.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Добруцький Ігор Ігорович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Опис проекту "Головна ялинка країни"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Головна ялинка країни - це унікальний захід у вільному доступі, 
формату "openair", який поєднує в собі традиційне українське 
святкування та сучасне, стильне прикрашання міста на 
європейському рівні.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89242  
 

Дата реєстрації авторського права  03.06.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Щербань Володимир Юрійович, Колиско Оксана Зенонівна, 
Макаренко Юлія Вікторівна, Мельник Геннадій Валерійович, Петко 
Андрій Кирилович, Шолудько Мар'яна Ігорівна, Калашник Валерій 
Юрійович  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Київський національний університет технологій та дизайну 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Комп'ютерна програма для реалізації 
чисельних методів"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма включає в себе модуль для обчислення коефіцієнтів 
апроксимуючого полінома; визначення коренів системи лінійних 
рівнянь методом Гауса. У формах звітності відображаються 
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коефіцієнти рівнянь, корені систем лінійних рівнянь та будуються 
графіки.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89243  
 

Дата реєстрації авторського права  03.06.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Щербань Володимир Юрійович, Колиско Оксана Зенонівна, 
Макаренко Юлія Вікторівна, Мельник Геннадій Валерійович, Петко 
Андрій Кирилович, Шолудько Мар'яна Ігорівна, Калашник Валерій 
Юрійович  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Київський національний університет технологій та дизайну 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Програмний комплекс для визначення 
оптимальної траєкторії нитки на трикотажних машинах"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програмний комплекс включає в себе модуль для визначення кута 
між двома дотичними (параметрами функцій є координати точок 
дотику першої та другої дотичних); розрахунку кута нахилу дотичної; 
перевірки перетину відрізка дотичної з колом; визначення координат 
точок дотику спільної дотичної до двох кіл та збереження цих даних у 
список дотичних.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89244  
 

Дата реєстрації авторського права  03.06.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ємельянов Володимир Ігорович, Сакада Володимир Іванович, 
Рашидов Намік Мамед огли  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Інститут клітинної біології та генетичної інженерії Національної 
академії наук України 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір науково-практичного характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір науково-практичного характеру 
"Світлопровідність рослин, роль ендогенного та ризосферного світла 
у функціонуванні рослин та біоценозів"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Розроблено модельну систему, за допомогою якої на прикладі рослин 
квасолі вперше показано їх здатність проводити направлене світло 
через надземні органи та кореневу систему до ризосфери. Показано, 
що при стресі величина світлопровідності рослин квасолі зростала 
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більш ніж у 5 разів. Висунуто концепцію ролі ендогенного та ризосферного 
світла у функціонуванні рослинного організму та біоценозу.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89245  
 

Дата реєстрації авторського права  03.06.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ємельянов Володимир Ігорович, Сакада Володимир Іванович, 
Рашидов Намік Мамед огли  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Інститут клітинної біології та генетичної інженерії Національної 
академії наук України 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір науково-практичного характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір науково-практичного характеру 
"Механізми світлопровідності вищих рослин"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Показано здатність 22 видів рослин, які належать до різних 
таксономічних груп (5 Відділів), при освітленні їх наземної частини 
проводити світло через цілі рослин за межі своєї кореневої системи до 
ризосфери. Створено теоретичну модель проведення квантів 
рослинами опосередковано їх судинній системі з використанням 
регулярних структур водних колоїдів ксилеми та флоем. 
Обґрунтовано необхідність існування даного механізму у 
функціонуванні рослинного організму та біоценозу.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89246  
 

Дата реєстрації авторського права  03.06.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Жабєєв Володимир Павлович, Жабєєв Георгій Володимирович, 
Жабєєв Павло Володимирович, Жабєєва Ірина Анатоліївна  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науково-літературний твір "Стартап "Варіанти підвищення 
ефективності персоніфікованої педагогіки (освіти) шляхом створення 
та впровадження ліній багаторівневих і багатомовних 
інтерпретованих суджень (перифраз) як окремих 
друкованих/електронних екземплярів та/або їх розміщення на 
обкладинках навчально-методичних видань та/або на сайті. 
Українська версія"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   

Традиційно державна політика в освіті орієнтована на створення умов 
для організації та/або реалізації фундаменту освіти і незначною мірою 
орієнтована на персоніфікацію освіти. Але фактично освіта є орієнтованою 
на конкретну персону, на кінцевий штучний продукт: учня-випускника, 
абітурієнта, студента, бакалавра, магістра, тощо. З цього випливає 
одна з головних задач цього стартапу: забезпечення створення умов 
для підвищення рівня внеску/ваги персоніфікованої складової 
педагогіки. В першу чергу - на етапах "Дитячий садок" - "Середня 
школа".  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89247  
 

Дата реєстрації авторського права  03.06.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Грохоцький Ігор Якович (Grohotsky)  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Драма"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89248  
 

Дата реєстрації авторського права  03.06.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Грохоцький Ігор Якович (Grohotsky)  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Осень"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89249  
 

Дата реєстрації авторського права  03.06.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Воронкова Олена Миколаївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   
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Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Стаття "Ефективність фінансового моніторингу в системі 
державного фінансового контролю"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Воронкова О. М. Ефективність фінансового 
моніторингу в системі державного фінансового контролю // Збірник 
наукових праць Університету державної фіскальної служби України. - 
2017. - № 1. - С. 54-68. 

 

Анотація   

Статтю присвячено актуальній проблемі визначення ефективності 
фінансового моніторингу в системі державного фінансового 
контролю. Охарактеризовано сучасні підходи до дослідження 
ефективності державного фінансового контролю і фінансового 
моніторингу. Обґрунтовано зміст, детермінанти та показники 
ефективності фінансового моніторингу як напряму державного 
фінансового контролю.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89250  
 

Дата реєстрації авторського права  03.06.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Воронкова 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 "Фондовий ринок України як механізм залучення 
інвестиційного капіталу"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Воронкова О. М. Фондовий ринок України як 
механізм залучення інвестиційного капіталу // Збірник наукових 
праць Донецького державного університету управління. - 2017. -         
Том XVIII. - С. 13-21. 

 

Анотація   

Досліджено роль фондового ринку України як механізму залучення 
інвестиційного капіталу. Проаналізовано ключові детермінанти 
інвестиційного потенціалу вітчизняного ринку цінних паперів. 
Охарактеризовано стан фондового сегмента колективного інвестування. 
Обґрунтовано шляхи посилення ролі фондового ринку України в 
інвестиційних процесах.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89251  
 

Дата реєстрації авторського права  03.06.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Воронкова Олена 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)  Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата 
економічних наук "Контрольна і аналітична робота податкової 
служби України в податковому процесі"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Досліджено теоретичні і практичні питання організації і проведення 
контрольної і аналітичної роботи державної податкової служби 
України в податковому процесі.   
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89252  
 

Дата реєстрації авторського права  03.06.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Воронкова 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)  Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора 
економічних наук "Державний податковий менеджмент в Україні: 
теорія, методологія, практика"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Представлені результати дослідження теоретичних, методологічних і 
практичних засад державного податкового менеджменту в Україні.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89253  
 

Дата реєстрації авторського права  03.06.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Воронкова 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 "Управління податковими ризиками у сучасній системі 
фінансової безпеки України"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Воронкова О. М. Управління податковими ризиками 
у сучасній системі фінансової безпеки України // Вісник Черкаського 
університету. Серія економічні науки. - 2018. - № 3. - С. 10-17. 

 
Анотація   

В статті розглянуто теоретичні засади управління податковими 
ризиками та нормативно-методичне забезпечення реалізації його  
 



Авторське право і суміжні права. Бюлетень № 53, 2019 

 

804 

окремих складових в Україні. Дістали подальшого розвитку питання 
визначення податкового ризику та його основних елементів. 
Модернізовано класифікацію податкових ризиків.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89254  
 

Дата реєстрації авторського права  03.06.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Чемерис Ганна Юріївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Літературний твір навчального характеру "Навчально-методичний 
комплекс з дисципліни "Комп'ютерна графіка (3D моделювання)" 
("НМК з дисципліни "Комп'ютерна графіка (3D моделювання)")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Навчально-методичний комплекс спрямований на ознайомлення 
студентів з особливостями моделювання, текстурування, рендерінгу 
та анімації у середовищі Мауа для моделювання об'єктів, персонажів, 
інтер'єру та оточення для комп'ютерних ігор, віртуальної або 
доповненої реальності. Навчально-методичний комплекс складається 
із лекцій, практичних робіт та робочої програми.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89255  
 

Дата реєстрації авторського права  03.06.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Левун (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)  Словник "Московсько-український вислівник"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89256  
 

Дата реєстрації авторського права  03.06.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Чемерис Ганна Юріївна, Осадча Катерина Петрівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   
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Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчальний посібник для викладачів та студентів закладів вищої 
освіти "Проектування користувацького інтерфейсу"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Присвячено актуальним проблемам набуття практичних навичок 
проектування користувацького інтерфейсу. Висвітлено основні 
поняття композиції, кольорознавства та типографіки для розробки 
інтерфейсів. Розглянуто технологічні особливості підготовки технічної 
документації та супроводжуючих керівництв зі стилю. Розглянуто 
питання досліджень користувацького досвіду.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89257  
 

Дата реєстрації авторського права  03.06.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Чемерис Ганна Юріївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний твір навчального характеру "Методичні рекомендації з 
лабораторних робіт з проектування користувацького інтерфейсу"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Методичні рекомендації призначені для виконання лабораторних 
робіт з прототипування користувацького інтерфейсу студентам ЗВО, 
включають в себе теоретичні відомості, контрольний приклад, 
питання для самоконтролю. Завдання мають різний рівень 
складності, що дозволяє стимулювати пізнавальну активність.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89258  
 

Дата реєстрації авторського права  03.06.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Прийма 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)  Навчальний посібник "Теорія алгоритмів"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   

У посібнику викладено основні розділи теорії алгоритмів. 
Теоретичний матеріал ілюстровано чисельними прикладами та 
доповнено практичним курсом, що дозволяє закріпити вивчений 
матеріал.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89259  
 

Дата реєстрації авторського права  03.06.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Савчук Тамара Олександрівна, Ваховський Віталій 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 "Аналіз фондового ринку акцій"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма розроблена на мові програмування С# та на підставі 
інтелектуального аналізу відповідних економічних показників, що 
ґрунтуються на експертних висновках, допомагає визначити зміни цін 
акцій в певній галузі на фондовому ринку.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89260  
 

Дата реєстрації авторського права  03.06.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кононенко Наталія Вячеславівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Стаття "Шляхи формування системності професійно-педагогічних 
знань майбутніх педагогів дошкільної освіти"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Кононенко Н. В. Шляхи формування системності 
професійно-педагогічних знань майбутніх педагогів дошкільної освіти // 
Наука і освіта. - 2015. - № 9. - С. 107-111. 

 

Анотація   

У статті обґрунтовано необхідність формування системності 
професійно-педагогічних знань майбутніх педагогів дошкільної освіти 
відповідно до вимог сьогодення і особливостей професійної діяльності 
сучасних фахівців. Системність професійно-педагогічних знань 
майбутніх вихователів характеризується як якісна ознака результату 
їхньої теоретичної підготовки у виші, висвітлено стан розробки цього 
питання у наукових дослідженнях. На підставі системного підходу 
розкривається сутність і природа системності професійно- 
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педагогічних знань майбутніх педагогів дошкільної освіти, шляхи її 
формування в умовах навчального процесу вищої школи.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89261  
 

Дата реєстрації авторського права  03.06.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Малошок В'ячеслав Володимирович (SUPERSLAVA)  
 

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 "Це справжнє"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Збірка із 20 пісень українською, італійською та російською мовами, 
написав слова та музику, а також сам співав і грав.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89262  
 

Дата реєстрації авторського права  03.06.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Буценко Дмитро Геннадійович  
 

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 "Концепція способу індивідуалізованого подання 
напоїв у кав'ярнях, барах, закладах громадського харчування та на 
підприємствах ресторанного господарства"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89263  
 

Дата реєстрації авторського права  03.06.2019  
 

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  
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Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Вдох"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89264  
 

Дата реєстрації авторського права  03.06.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ляшенко Анастасія В'ячеславівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Музичний твір з текстом "Люби меня"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89265  
 

Дата реєстрації авторського права  03.06.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ляшенко Анастасія В'ячеславівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Музичний твір з текстом "Мона Лиза"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89266  
 

Дата реєстрації авторського права  03.06.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лесьо Андрій Ілліч, Лесьо Андрій Андрійович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Літературний письмовий твір практичного характеру з ілюстраціями 
"ZEMP Архітектурний проект багатоквартирного житлового будинку 
з еко-матеріалів"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Розробка та опис концепції форми комфорту житла, що поєднує 
переваги життя в квартирі та індивідуальному будинку. Вертикальне 
та горизонтальне озеленення, використання екологічних матеріалів 
та великої кількості природного освітлення підвищує якість життя, 
спонукає до комунікацій та розвитку громад за рахунок створення 
спільних зелених зон на даху будинку та перекритті паркінгу.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89267  
 

Дата реєстрації авторського права  03.06.2019  
 

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)  Сценарій 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. На прикладі одного маленького села, ми бачимо як прагнення 
до спільної мети вдосконалює мешканців як суспільство. Фільм 
піднімає проблему вирубування лісів і пропонує свій варіант її 
вирішення.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89268  
 

Дата реєстрації авторського права  03.06.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кочкодан Ольга Дмитрівна, Максін Віктор Іванович, Антрапцева 
Надія Михайлівна  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Національний університет біоресурсів і природокористування 
України 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Наукова стаття "Колоїдно-хімічні властивості бінарних сумішей 
гексадецилпіридиній броміду і тритону Х-100"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Досліджено вплив рН і іонної сили розчину на міцелоутворення і 
адсорбцію бінарних сумішей катіонної ПАР гексадецилпіридиній 
броміду і нейонної ПАР тритону Х-100.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89269  
 

Дата реєстрації авторського права  03.06.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Арнаута Наталія Володимирівна, Арнаута Олексій 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)  Наукова стаття "Математичне моделювання електролітного балансу 
в консервованій крові тварин за зберігання"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У статті розглядається задача побудови математичної моделі електролітного 
балансу в консервованій крові на основі результатів експериментальної 
роботи. Для побудови даної математичної моделі використовувалися 
елементи кореляційного зв'язку, а саме побудова рівняння регресії, на 
основі якого проведено аналіз отриманих результатів.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89270  
 

Дата реєстрації авторського права  03.06.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кочкодан Ольга Дмитрівна, Антрапцева Надія Михайлівна, 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  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Особливості міцелоутворення і адсорбції бінарних 
сумішей тритону Х-100 з додецилпіридиній бромідом та 
додецилсульфатом натрію"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Досліджено і проаналізовано об'ємні та абсорбційні властивості 
бінарних сумішей ПАР різної хімічної природи: тритону Х-100, 
додецилпіридиній броміду та додецилсульфату натрію. 
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89271  
 

Дата реєстрації авторського права  03.06.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Арнаута Олексій Володимирович, Калачнюк Лілія Григорівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Національний університет біоресурсів і природокористування 
України 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, ілюстрація  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Наукова стаття "Перспективи вивчення причин і наслідків масової 
загибелі медоносних бджіл"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Стаття присвячена проблемі масової загибелі медоносних бджіл. 
Узагальнено наявні дані щодо можливих причин цього явища. 
Особлива увага приділена аналізу чинників, які за даними  
літератури вважаються найбільш імовірними причинами масової 
загибелі бджіл, яка спостерігається у багатьох країнах світу в останні 
десять років. 
  

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89272  
 

Дата реєстрації авторського права  03.06.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мороз Микола Сергійович, Бабицький Андрій Ігорович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Національний університет біоресурсів і природокористування 
України 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Методика спрощеного формування колекції 
комариків родини Sciaridae"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Методика спрощеного формування колекції комариків родини 
Sciaridae пропонується для формування та подальшої ідентифікації 
колекції комариків родини Sciaridae, які відрізняються за 
морфологічними ознаками. Процес формування колекції передбачає 
відділення лише гіпопігія від тіла й монтування його під окремим 
покривним скельцем.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89273  
 

Дата реєстрації авторського права  03.06.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
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(авторів), чи позначення "Анонімно"  Котречко Олексій Олексійович, Ружило Зіновій Володимирович, 
Несвідомін Андрій Вікторович, Новицький Андрій Валентинович  

 
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 "Захисний шолом снайпера"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Викладено особливості розробки конструкції і вибору сталі захисного 
шолома снайпера, що забезпечить уникнення від ураження голови і 
шиї бійця кулями при попаданні по касці кулі гвинтівки або кулемета.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89274  
 

Дата реєстрації авторського права  03.06.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Біч Анатолій Макарович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Книга "Сущность времени разгадана - тайны остаются"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Значна увага приділена суті часу, пояснені деякі загадкові прояви в 
квантовій механіці, запропоновані положення, що розкривають 
таємниці феноменів, таких як провали в часі, телепортація, левітація, 
передбачення майбутнього тощо.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89275  
 

Дата реєстрації авторського права  03.06.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Зозуля Володимир Леонідович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Складений твір, ілюстрація, креслення  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка креслень з ілюстраціями "Проектно-конструкторська 
документація напівавтоматичної гвинтівки для цільового вогню на 
дальні дистанції "SNIPEX M100"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89276  
 

Дата реєстрації авторського права  03.06.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Терентюк Вадим Георгійович, Лобанов Марк Вікторович, Ковальов 
Олександр Миколайович, Яровий Володимир Віталійович  

 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "АЛТ Україна ЛТД" 

 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Медична інформаційна система 
"EMCImed+" ("EMCImed+")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Програма призначена для комплексної автоматизації виробничих 
процесів в лікувально-профілактичних закладах, дозволяє 
прискорити підготовку звітності, спростити та оптимізувати 
документообіг; зменшити кількість помилок медперсоналу, сприяє 
ефективності роботи ЛПЗ та покращенню якості послуг, які 
надаються пацієнтам.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89277  
 

Дата реєстрації авторського права  04.06.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гишка Ігор Семенович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Наукова стаття "Базінґ: історія та генезис (до питання методики 
навчання гри на мідних духових інструментах)"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

У статті розглядається історія виникнення та впровадження базінгу 
(специфічного видобування звуку губами та на мундштуці) як 
ефективного методу формування і розвитку амбушюра в методику 
навчання грі на мідних духових інструментах.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89278  
 

Дата реєстрації авторського права  04.06.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Султанова Наталя 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)  Навчальний посібник "Діяльність інтернатних закладів освіти в 
Україні (друга половина ХХ століття)"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Султанова Н. В. Діяльність інтернатних закладів 
освіти в Україні (друга половина ХХ століття): навчальний посібник. - 
Херсон : КВНЗ "Херсонська академія неперервної освіти", 2017. - 167 с. 

 

Анотація   

В навчальному посібнику узагальнено досвід діяльності інтернатних 
закладів освіти в Україні впродовж другої половини ХХ століття. 
Висвітлено пропозиції щодо реформування та оптимізації 
функціонування сучасних шкіл-інтернатів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89279  
 

Дата реєстрації авторського права  04.06.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Прохорчук Олена Олександрівна (Лукаш О.О.)  
 
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 "Зелене морозиво "Чай Матча"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89280  
 

Дата реєстрації авторського права  04.06.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Султанова 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)  Монографія "Соціальне виховання дітей в інтернатних закладах 
освіти України (друга половина ХХ - початок ХХІ століття)"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Султанова Н. В. Соціальне виховання дітей в 
інтернатних закладах освіти України (друга половина ХХ - початок 
ХХІ століття): монографія. Херсон : КВНЗ "Херсонська академія 
неперервної освіти", 2018. 379 с.  

 
Анотація   

У монографії узагальнено досвід соціального виховання дітей в 
інтернатних закладах освіти України впродовж другої половиин ХХ  -  
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початку ХХІ століття. Окреслено переспективи розвитку соціального 
виховання дітей в умовах реформування інституційних установ.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89281  
 

Дата реєстрації авторського права  04.06.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Прохорчук Олена Олександрівна (Лукаш О.О.)  
 
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 "Карпачо з буряка з руколою і козячим сиром"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89282  
 

Дата реєстрації авторського права  04.06.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сивик Тарас 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 "Удосконалення технічних рішень конструкцій, 
використання матеріалів та технологій виконання будівельно-
монтажних робіт при спорудженні кінозалів"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Твір містить опис удосконалення технічних рішень, які підвищать 
якість послуг для споживачів мережі кінотеатрів через покращення 
технічних характеристик і естетики кінозалів, а також зменшення 
інвестиційних затрат компаній на етапі реалізації проектів 
будівництва кінотеатрів для підвищення їх конкурентоспроможності 
на ринку та покращення рентабельності бізнесу.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89283  
 

Дата реєстрації авторського права  04.06.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ляшенко Олена Миколаївна, Кирийчук Дмитро Леонідович, Кругла 
Наталія Анатоліївна  

 
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 підтримки прийняття рішень щодо 
запобігання та ліквідації наслідків природних катастроф в Україні" 
("DSS NDU")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

"DSS NDU" є програмним комплексом, що дозволяє здійснювати 
моніторинг природного, техногенного та соціального середовища, а 
також моделювання і прогнозування процесів виникнення та 
розвитку природних катастроф з метою формування й аналізу 
стратегічних і тактичних (оперативних) планів дій щодо запобігання 
та ліквідації їх наслідків.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89284  
 

Дата реєстрації авторського права  04.06.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Березська Анжела Євгеніївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Пісня "Сердце шепчет твое имя"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89285  
 

Дата реєстрації авторського права  04.06.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Березська Анжела Євгеніївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Пісня "Переведи часы назад"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89286  
 

Дата реєстрації авторського права  04.06.2019  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Романюк Ірина Анатоліївна, Романюк Ганна Вікторівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, ілюстрація  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Книга "Зоряні мрії збуваються (або Пригоди у володіннях царя 
Космо)"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Казка про дружбу, мрії, захоплення, подолання труднощів, підтримку, 
про віру у власні сили. Головним героєм казки є хлопчик Гліб. Який 
проходить незвичайні для нього іспити заради допомоги другу.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89287  
 

Дата реєстрації авторського права  04.06.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Романюк Ганна Вікторівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва, збірник творів  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка творів образотворчого мистецтва "Метафоричні асоціативні 
карти "МОТив"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Метафоричні асоціативні карти "МОТив" дозволяють акцентувати 
явні та приховані ресурси підлітків для розумімння таких важливих 
компонентів, активного та цікавого життя як: Мрія, Опанування, 
Творчість та Віра в себе.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89288  
 

Дата реєстрації авторського права  04.06.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  SVO.Я (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 "Неформат"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Соціальна лірика.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89289  
 

Дата реєстрації авторського права  04.06.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  SVO.Я (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 "Птаха"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Лірика кохання.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89290  
 

Дата реєстрації авторського права  04.06.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  SVO.Я (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 "Реквієм"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Людська, військова драма.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89291  
 

Дата реєстрації авторського права  04.06.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  SVO.Я (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 "Світ такий"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Соціальна драма.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89292  
 

Дата реєстрації авторського права  04.06.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  SVO.Я (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 "Серед 1000 доріг"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Патріотична лірика.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89293  
 

Дата реєстрації авторського права  04.06.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  SVO.Я (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 "Фарбами"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Лірика кохання.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89294  
 

Дата реєстрації авторського права  04.06.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  SVO.Я (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 "Щасливий я"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Пісня про кохання.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89295  
 

Дата реєстрації авторського права  04.06.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  SVO.Я (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 "Місто"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Соціальна лірика.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89296  
 

Дата реєстрації авторського права  04.06.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  SVO.Я (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 "Мати"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Лірика сьогодення.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89297  
 

Дата реєстрації авторського права  04.06.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  SVO.Я (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 згасай"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Соціальна лірика.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89298  
 

Дата реєстрації авторського права  04.06.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  SVO.Я (псевдонім)  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Музичний альбом "Фарбами"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

До музичного альбому увійшли: "Неформат", "Птаха", "Світ такий", 
"Люди", Місто", "Серед 1000 доріг", "Життя в дорозі", "Реквієм", 
"Зупинись", "Не згасай", "Колискова", "Ти мій", "Мати", 
"Фарбами", "Знайду", "Щасливий я", "До побачення".  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89299  
 

Дата реєстрації авторського права  04.06.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  SVO.Я (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 "До побачення"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Лірика кохання.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89300  
 

Дата реєстрації авторського права  04.06.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  SVO.Я (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 "Життя в дорозі"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89301  
 

Дата реєстрації авторського права  04.06.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  SVO.Я (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 "Зупинись"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Любовна драма.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89302  
 

Дата реєстрації авторського права  04.06.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  SVO.Я (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 "Знайду"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Любовна лірика.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89303  
 

Дата реєстрації авторського права  04.06.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  SVO.Я (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 "Колискова"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Соціальна лірика. Пісня батьків до дитини.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89304  
 

Дата реєстрації авторського права  04.06.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  SVO.Я (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 "Люди"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Соціальна драма, патріотична.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89305  
 

Дата реєстрації авторського права  04.06.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  SVO.Я (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 мій"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Пісня розкриває любов доньки до тата.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89306  
 

Дата реєстрації авторського права  04.06.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Васик Микола Михайлович  
 
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 малюнків "Smart ornament Play@Learn (P@L)"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

До складу збірника малюнків "Smart ornament Play@Learn (P@L)" 
входять шість малюнків.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89307  
 

Дата реєстрації авторського права  04.06.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бутенко Микита Віталійович (ruf1)  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір без тексту  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Музичний твір без тексту "Guessing Fate"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89308  
 

Дата реєстрації авторського права  04.06.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бутенко Микита Віталійович (ruf1)  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір без тексту  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Музичний твір без тексту "Lurking Souls"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89309  
 

Дата реєстрації авторського права  04.06.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бутенко Микита Віталійович (ruf1)  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Музичний твір без тексту "Tempting Lapse"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89310  
 

Дата реєстрації авторського права  04.06.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бутенко Микита Віталійович (ruf1)  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір без тексту  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Музичний твір без тексту "Yes, I am"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89311  
 

Дата реєстрації авторського права  04.06.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сорочинський Вадим Володимирович, Шкляренко Валерій 
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 "Система кондиціювання приміщень, 
охолодження та глибока заморозка продуктів харчування за 
допомогою сонячного концентратора" ("Проект "ВИШЕНЬКА+")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Проект "ВИШЕНЬКА+" - це створення систем кондиціювання, 
автономних холодильників та морозильників за допомогою енергії 
сонця та енергії твердої біомаси.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89312  
 

Дата реєстрації авторського права  04.06.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сорочинський Вадим Володимирович, Шкляренко Валерій 
Анатолійович  
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Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір "Система переробки продуктів 
харчування: в торгових мережах, супермаркетах, ринках, 
плодоовочевих базах та інше, за допомогою відновлювальних джерел 
енергії" ("Проект "ВИШЕНЬКА")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Проект "ВИШЕНЬКА" - це переробка фруктів, овочів, м'яса, риби 
безпосередньо в торговельних мережах та овочевих сховищах.   
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89313  
 

Дата реєстрації авторського права  04.06.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бутенко Микита Віталійович (ruf1)  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір без тексту  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Музичний твір без тексту "Reality Check"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89314  
 

Дата реєстрації авторського права  04.06.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дрижакова Діна Юріївна  
 

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)  Фотографічний твір "Каталог фотографий под названием "Вона-
калина"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Складається з фото автора цього альбому. В цих роботах ми маємо 
зображення дівчини, автора цих робіт, і калини. Символіка калини 
постає не настільки однозначною, як здавалася раніше.   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89315  
 

Дата реєстрації авторського права  04.06.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Пінчук Ольга Павлівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Наукова стаття "Перспективний аналіз використання соціальних 
мереж як засобу навчання в навчальному середовищі"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Дидактична цінність електронних соціальних мереж (ЕСМ) 
визначається через можливості забезпечення групової взаємодії. 
Розглядається проблема підвищення інформаційно-комунікаційної 
компетентності всіх учасників навчального процесу. Досліджено 
можливі зміни у методиці навчання, коли у системі засобів навчання 
з'являються нові об'єкти - сервіси електронних соціальних мереж. 
   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89316  
 

Дата реєстрації авторського права  04.06.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Соколюк Олександра 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 "Проблема оцінювання результатів  освітнього 
процесу у відкритому інформаційно-освітньому середовищі навчання 
учнів"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У статті досліджено проблему оцінювання результатів освітнього 
процесу у відкритому інформаційно-освітньому середовищі навчання 
учнів, фіксація і вимірювання яких можливі в рамках певної 
таксономічної моделі.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89317  
 

Дата реєстрації авторського права  04.06.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Слободяник Ольга 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)  Наукова стаття "Комп'ютерні моделі у дослідницькій діяльності 
учнів з фізики"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У статті розглядається проблема організації дослідницької діяльності 
учнів з фізики засобами комп'ютерного моделювання.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89318  
 

Дата реєстрації авторського права  04.06.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Федушко Соломія Степанівна, Сєров Юрій Олегович, Устиянович 
Тарас Остапович  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Рукопис твору наукового характеру "Trends and Challenges in 
Educational and Medical Data Analysis"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89319  
 

Дата реєстрації авторського права  04.06.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  НАЙТ (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)  Збірник музичних творів з текстом "Музичний альбом "7 Winters"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Збірник творів є збіркою музичних творів з текстом під загальною 
назвою "7 Winters". Кожна музична композиція є окремим твором і 
має власну назву, а саме: "Де небо падає в небо", "Stars keep falling", 
"7 Winters".  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89320  
 

Дата реєстрації авторського права  04.06.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Федушко Соломія Степанівна, Шаховська Наталія Богданівна, 
Мельникова Наталія Іванівна, Мельников Володимир Аркадійович, 
Сєров Юрій 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)  Рукопис твору наукового характеру "Personal Medical Data Analysis"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89321  
 

Дата реєстрації авторського права  04.06.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лебедєв Федір Геннадійович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір "Дикторский текст (сценарий) к 
фильму "О, Израиль, Израиль!.." с участием Зиновия Гердта"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Дикторський текст і сценарій для документального фільму                 
"О, Ізраїль, Ізраїль!..", що розповідає про історичне минуле і 
сьогодення держави Ізраїль.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89322  
 

Дата реєстрації авторського права  04.06.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Палій Андрій Михайлович, Вачевський Назар Романович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом, збірник творів  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка музичних творів "Холодный душ"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

До цієї збірки увійшли такі твори: "Чистая вода", "Где я тебя убью", 
"Фонари", "Дядя Федя".  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89323  
 

Дата реєстрації авторського права  04.06.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лагерна 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)  Літературний письмовий твір "Педагогический дизайн интерьера"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Педагогічний дизайн інтер'єру або педагогічний інтер'єр (Pedagogical 
interior, PI) - дисципліна і мистецтво гуманного навчання, виховання і 
розвитку дитини.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89324  
 

Дата реєстрації авторського права  04.06.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Чернишов Павло Сергійович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір технічного характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір "KOLOMAX. Ватний наскрізний 
циліндр" ("KOLOMAX")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Ватний наскрізний циліндр - це аналог ватного диска за складом, 
структурою та принципом застосування.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89325  
 

Дата реєстрації авторського права  04.06.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сидоренко Юлія Всеволодівна, Кривда Олена Віталіївна  
 

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 "Моделювання зони забруднення за 
допомогою інтерполяційної функції Гауса"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Викиди забруднюючих речовин зазвичай наносять великої шкоди 
прилеглим територіям.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89326  
 

Дата реєстрації авторського права  04.06.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сидоренко Юлія Всеволодівна, Шалденко Олексій 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 "Геометричне деформаційне моделювання в 
пластичній хірургії"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

При моделюванні динамічних процесів часто виникає проблема 
констуювання об'єктів, що зазнали деформаційних змін.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89327  
 

Дата реєстрації авторського права  04.06.2019  
 

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 "Инновационность как свойство объекта 
интеллектуальной собственности в современных экономических 
условиях"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Визначено роль інтелектуальної власності в інноваційному 
економічному розвитку, подано класифікацію об'єктів 
інтелектуальної власності за ознакою інноваційності.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89328  
 

Дата реєстрації авторського права  04.06.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  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)  Науковий твір "Понятие продуктового проекта и ограничения"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Аналіз існуючих визначень понять проекту та їх класифікацій 
дозволив виявити розбіжності у авторів з цього питання.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89329  
 

Дата реєстрації авторського права  04.06.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  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)  Науковий твір "Проблема управления уникальностью продукта 
проекта"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Висловлено гіпотезу, що унікальність продукту проекту є змінною 
його властивістю, отже, ним можна управляти.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89330  
 

Дата реєстрації авторського права  04.06.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  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)  Науковий твір "Проблема информационного обеспечения субъектов 
инновационной деятельности"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Розглянуто питання низької ефективності інноваційної діяльності 
суб'єктів підприємства.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89331  
 

Дата реєстрації авторського права  04.06.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Биховченко Валентина Петрівна, Олісейчик Аліна 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)  Тези "Інноваційний розвиток АПК"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У тезах доповіді досліджено необхідність інноваційної діяльності та 
впровадження її результатів в АПК.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89332  
 

Дата реєстрації авторського права  04.06.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гордей Оксана Дмитрівна, Пацай Богдан 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)  Стаття "Пріоритетні напрями фінансового забезпечення рівня життя 
населення в Україні"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Обґрунтовано та визначено основні пріоритетні напрями фінансового 
забезпечення рівня життя населення за допомогою виявлення 
основних показників соціально-економічного розвитку суспільства та 
їх швидкості зміни при циклічному розвитку економіки.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89333  
 

Дата реєстрації авторського права  04.06.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Биховченко Валентина Петрівна, Ксьонжик Володимир 
Володимирович  
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Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Стаття "Стратегія управління грошовими потоками на 
підприємстві"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89334  
 

Дата реєстрації авторського права  05.06.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Колосов Юрій Михайлович, Євдощук Дмитро Віталійович, Болтенко 
Сергій Анатолійович  

 

Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, креслення  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний твір технічного характеру "Робоча конструкторська 
документація бетонозмішувача-пневмонагнітача установки для 
виробництва монолітного ніздрюватого бетону модельного ряду FC50, 100"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Твір описує конструктивну будову, містить технічні креслення, 
характеристики, роботу бетонозмішувача-пневмонагнітача, що 
входить до складу установок модельного ряду FC50,100, основними 
функціями якого є перемішування сировинних компонентів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89335  
 

Дата реєстрації авторського права  05.06.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кузьменко Ольга Віталіївна, Боженко Вікторія Володимирівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Сумський державний університет 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Аналіз та систематизація існуючих методологічних 
підходів до дослідження зв'язків між соціальними, економічними та 
політичними процесами в країні"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Проведено аналіз наукових досліджень щодо існуючих підходів до 
досліджень зв'язків між основними державними процесами.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89336  
 

Дата реєстрації авторського права  05.06.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кузьменко Ольга Віталіївна, Боженко Вікторія Володимирівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Сумський державний університет 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Оцінка рівня трансформацій в соціальному, 
економічному та політичному розвитку в Україні шляхом 
використання теорії біфуркації"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Кількісне оцінювання рівня трансформацій в соціальному, 
економічному та політичному розвитку країни шляхом використання 
теорії біфуркації.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89337  
 

Дата реєстрації авторського права  05.06.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Москаленко В'ячеслав Васильович, Москаленко Альона Сергіївна, 
Зарецький Микола Олександрович, Коробов Артем Геннадійович, 
Нагорний Володимир В'ячеславович  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Сумський державний університет 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Інформаційно-екстремальний класифікатор 
багатовимірних спостережень з метаевристичною оптимізацією 
параметрів функціонування"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Реалізована для одноплатних комп'ютерів під управлінням операційної 
системи Ubuntu з встановленою віртуальною машиною Java.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89338  
 

Дата реєстрації авторського права  05.06.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шкатула Юрій Васильович, Бадіон Юрій Олексійович, Шаповалов 
Сергій Павлович, Кравець Олександр Валерійович, Кудрявцев Антон 
Михайлович  
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Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Сумський державний університет 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Термічна травма"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Комп'ютерна програма для мобільних пристроїв із операційною 
системою Android дозволяє швидко, достовірно, з врахуванням віку, 
обрахувати площу обпеченої поверхні у постраждалого з термічною 
травмою.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89339  
 

Дата реєстрації авторського права  05.06.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гараєв Олександр В'ячеславович, Шушевич Сергій Станіславович, 
Петренко Антон Володимирович, Панасенко Наталія 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 "Торгова Інтернет Система (ТІС) ГЛОБУС 
ТОП (Globus TOP)" ("ГЛОБУС ТОП")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Комп'ютерна програма, що реалізується за допомогою прямих запитів 
до бази даних, де зберігаються відомості про наявність товару і його 
ціну, шляхом складання уніфікованої форми замовлення з 
одночасним резервуванням відповідних позицій в базі даних.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89340  
 

Дата реєстрації авторського права  05.06.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гараєв Олександр В'ячеславович, Шушевич Сергій Станіславович, 
Петренко Антон Володимирович, Панасенко Наталія 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 практичного характеру "Опис 
структури сайту "Торгова Інтернет Система (ТІС) ГЛОБУС ТОП 
(Globus TOP)" ("Опис структури сайту Глобус Топ")  
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Структура сайту - це взаємозв'зок процесів, що йому належать та 
забезпечують автоматизацію системи електронних продажів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89341  
 

Дата реєстрації авторського права  05.06.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Науменко Ліана Миколаївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Наукова стаття "Історія загальних назв посуду в українській мові"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування:Науменко Л.М. Історія загальних назв посуду в українській 
мові // Термінологічний вісник. - 2015. - Вип. 3(2).- С. 232-238. 

 
Анотація   

Розглянуто історію становлення та функціонування на сучасному 
етапі шару лексики гіперномерів у тематичній групі назв посуду в 
українській мові.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89342  
 

Дата реєстрації авторського права  05.06.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Стотика Ірина 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 практичного характеру "Концепція 
створення календарів "Сам собі директор/Сама собі директор/Сам 
себе директор/Сама себе директор"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Зазначено, що календар створено як помічник дітям запам'ятати їх 
обов'язки, а батькам перестати нагадувати прості речі по 10 разів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89343  
 

Дата реєстрації авторського права  05.06.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гопкало Леся Анатоліївна, Кисель Дар'я Петрівна, Богач Тетяна 
Анатоліївна  
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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 "Знак для товарів і послуг "UNISON KIEV"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89344  
 

Дата реєстрації авторського права  05.06.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Янішен Ігор Володимирович, Федотова Олена Леонідівна, Погоріла 
Алла Володимирівна, Бережна Олена Олегівна, Богатиренко Марина 
В'ячеславівна  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Янішен Ігор Володимирович, Федотова Олена Леонідівна, Погоріла 
Алла Володимирівна, Бережна Олена Олегівна, Богатиренко Марина 
В'ячеславівна, 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 оцінки якості життя 
пацієнтів на етапах ортопедичного лікування щелепно-лицьової 
патології"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Анкета дозволяє оцінити якість життя пацієнта в цілому та в окремих 
сферах і субсферах його життя.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89345  
 

Дата реєстрації авторського права  05.06.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Янішен Ігор Володимирович, Погоріла Алла Володимирівна, Запара 
Павло Сергійович, Доля Ганна Вікторівна, Куліш Сергій 
Анатолійович  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Янішен Ігор Володимирович, Погоріла Алла Володимирівна, Запара 
Павло Сергійович, Доля Ганна Вікторівна, Куліш Сергій 
Анатолійович, 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 оцінки якості життя 
пацієнтів з повною або частковою відсутністю зубів при виготовленні 
повних та часткових знімних зубних протезів"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Анкета складається з трьох блоків (22 питання): соціальний блок, 
загальний блок та спеціалізований блок.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89346  
 

Дата реєстрації авторського права  05.06.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Семененко Анжеліка Андріївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Наукова стаття "Новітні культурні практики у формотворчих 
індустріях сучасності"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Стаття присвячена аналізу формотворчих тенденцій сучасності.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89347  
 

Дата реєстрації авторського права  05.06.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Семененко Анжеліка Андріївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Науковий твір "Програма нормативної навчальної дисципліни 
"Основи дослідницької діяльності"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Для творчих спеціальностей рівня підготовки магістр або аспірант.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89348  
 

Дата реєстрації авторського права  05.06.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Семененко Анжеліка Андріївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Науковий твір "Методичні рекомендації виконання та захисту 
дипломної магістерської роботи"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89349  
 

Дата реєстрації авторського права  05.06.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Цибульський Вадим Анатолійович, Марченко Лариса 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 "Oberon.VetForce v.1.40"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89350  
 

Дата реєстрації авторського права  05.06.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Цибульський Вадим Анатолійович, Марченко Лариса 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 "Oberon.Game v.1.10"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89351  
 

Дата реєстрації авторського права  05.06.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Цибульський Вадим Анатолійович, Марченко Лариса Борисівна  
 

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 "Oberon.Lunch v.1.10.012"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89352  
 

Дата реєстрації авторського права  05.06.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дерев'янко Денис Григорович, Веремійчук Юрій Андрійович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Моделі оптимального функціонування локальних 
електропостачальних систем з використанням методів лінійного 
програмування"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Здійснено комплексний аналіз особливості побудови і функціонування 
систем електропостачання з джерелами розосередженої генерації, 
розроблено методологію щодо визначення оптимальної структури 
зазначених систем, що дає змогу при проектуванні систем 
електропостачання з джерелами РГ визначити їх оптимальну 
структуру.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89353  
 

Дата реєстрації авторського права  05.06.2019  
 

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, створений для кіно  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Кіносценарій "Перлина Карпат"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

В гори Карпат відправляється журналіст, який звик виключно до 
комфорту.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89354  
 

Дата реєстрації авторського права  05.06.2019  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Джигун Людмила Миколаївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір наукового характеру "Естетичне 
виховання слухачів вищих навчальних закладів засобами зарубіжної 
літератури"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У роботі досліджуються потреби людського суспільного відношення.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89355  
 

Дата реєстрації авторського права  05.06.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Власій Олеся Орестівна, Тацій Роман Мар'янович, Малишевська 
Ольга Степанівна, Власій Богдан Олегович, Роп'як Любомир 
Ярославович, Витвицький Василь Степанович  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Розрахунок температурних полів у 
багатошарових плоских, циліндричних і сферичних тілах з 
розподіленими та зосередженими джерелами тепла" (TFiMLFCSS)  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма призначена для розрахунку температурних полів у 
багатошарових плиті, циліндрі та кулі з різними коефіцієнтами 
теплопровідності кожного шару, наприклад із полімербетону, за 
наявності внутрішніх розподілених та зосереджених джерел тепла, 
дозволяє виводити результати розрахунку у вигляді графічних 
залежностей.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89356  
 

Дата реєстрації авторського права  05.06.2019  
 

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, створений для кіно  
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Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Кіносценарій "Зламані тіла"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Шістнадцятирічний хлопець плигає з багатоповерхівки, не 
витримавши розлучення з коханою дівчиною.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89357  
 

Дата реєстрації авторського права  05.06.2019  
 

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 "Сломанные тела"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Шістнадцятирічний хлопець плигає з багатоповерхівки, не 
витримавши розлучення з коханою дівчиною.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89358  
 

Дата реєстрації авторського права  05.06.2019  
 

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, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Музична збірка "Сила live"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

До збірки входять нові концертні аранжування наступних пісень: 
"Сила", "Й уберемо куста", "Ой літає соколоньку", "Мантра", 
"Відьма", "ILLARIA", "Агапі му", "Кам'яна гора", "Зацілуй", "Світ 
належить мені", "Thank you for my way", "Never let Go / Не 
відпускай".  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89359  
 

Дата реєстрації авторського права  05.06.2019  
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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, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Музична збірка "Never Let Go"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

До збірки входять дві пісні: "Never Let Go", "Never Let Go /                     
Не відпускай". 
  

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89360  
 

Дата реєстрації авторського права  05.06.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кравець Христина Михайлівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Музичний твір з текстом "Дихаю"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89361  
 

Дата реєстрації авторського права  05.06.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кравець Христина Михайлівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Музичний твір з текстом "Буду новою"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89362  
 

Дата реєстрації авторського права  05.06.2019  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кравець Христина Михайлівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Музичний твір з текстом "Пазли"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89363  
 

Дата реєстрації авторського права  05.06.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кравець Христина Михайлівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Музичний твір з текстом "Люблю"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89364  
 

Дата реєстрації авторського права  05.06.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шпичак Олександр Михайлович, Боднар Ольга Василівна, Шпичак 
Олександр Олександрович  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Національний науковий центр "Інститут аграрної економіки" 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Монографія "Теоретико-методологічні та практичні основи 
ціноутворення"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Теоретико-методологічні та практичні основи 
ціноутворення / О. М. Шпичак, О. В. Боднар, О. О. Шпичак. - К.:             
ЦП "Компринт", 2017. - 545 с. 

 

Анотація   

У монографії розглядаються теоретико-методологічні та практичні 
основи ціноутворення. Дослідження висвітлюють особливості 
функціонування механізму ціноутворення у період централізованого 
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планового регулювання цін, у перехідний період до ринкової 
економіки та безпосередньо в ринкових умовах.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89365  
 

Дата реєстрації авторського права  05.06.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Боднар Ольга Василівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Національний науковий центр "Інститут аграрної економіки" 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Монографія "Ціноутворення на продукцію рослинництва"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Боднар Ольга Василівна. Ціноутворення на 
продукцію рослинництва / О. В. Боднар - К. : ННЦ ІАЕ, 2017. - 306 с. 

 

Анотація   

Висвітлено теоретико-методологічні засади цінового механізму та 
особливості його прояву у галузі рослинництва, зокрема, особливу 
увагу приділено рентному фактору у формуванні цін на продукцію 
рослинництва.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89366  
 

Дата реєстрації авторського права  05.06.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лопіна Наталія Андріївна, Журавльова Лариса Володимирівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Лопіна Наталія Андріївна, Журавльова Лариса Володимирівна, 
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 "Програма підвищення кваліфікації педагогів 
закладів вищої медичної освіти  з використання інформаційно-
освітніх веб-технологій (приклад для клінічної кафедри)"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма полягає у поєднанні шести тематичних модулів навчання: 
адміністрування сайта кафедри, додаткові сервіси, принципи 
педагогічного дизайну, кейс-метод навчання, конструктори електронних 
курсів/клінічних випадків, система управління навчанням.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89367  
 

Дата реєстрації авторського права  05.06.2019  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лопіна Наталія Андріївна, Журавльова Лариса Володимирівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Лопіна Наталія Андріївна, Журавльова Лариса Володимирівна, 
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 "Структура інформаційно-освітнього веб-середовища 
клінічної кафедри вищого медичного учбового навчального закладу"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

На підставі досвіду впровадження інформаційно-освітніх веб-
технологій в медичну освіту інформаційно-освітнє веб-середовище 
клінічної кафедри вищого медичного учбового навчального закладу 
може бути організовано за допомогою динамічного поєднання 
компонентів.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89368  
 

Дата реєстрації авторського права  05.06.2019  
 

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 стихов, песен, молитв, поэм и сказок на ромском и 
русском языках"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

В книзі представлені авторські вірші, пісні, молитви, казки ромською 
та російською мовами.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89369  
 

Дата реєстрації авторського права  05.06.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лисенко Сергій Олегович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, створений для кіно  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний сценарій документального фільму "Брати по зброї"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Короткі історії з україно-російської війни зібрані трьома волонтерами, 
які понад чотири роки їздять по всій лінії фронту з гуманітарними 
вантажами.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89370  
 

Дата реєстрації авторського права  05.06.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лисенко Сергій Олегович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, створений для кіно  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний сценарій на ігровий повнометражний фільм "Скажи 
Україна"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Україна - війна на Донбасі. Головний герой фільму дає українцям 
приклад поведінки в складних умовах теперішнього часу. Він - 
військовий оператор - не відвертається від війни, не впадає у 
"зрадофільство" так само як і в псевдопатріотичний пафос; він 
просто робить свою роботу, допомагає людям, як може, не женеться за 
нечесними грошима.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89371  
 

Дата реєстрації авторського права  05.06.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мірошник Володимир Олександрович, Блінов Ігор Вікторович  
 

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  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Комп'ютерна програма короткострокового 
прогнозування відпуску електроенергії виробниками з 
відновлювальними джерелами" ("ReFORCe")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Розроблено комп'ютерну програму короткострокового прогнозування 
відпуску електроенергії виробникам з відновлювальними джерелами 
для використання Гарантованим Покупцем при визначенні обсягів 
продажу електроенергії на ринку "на добу наперед" та внутрішньодобовому 
ринку.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89372  
 

Дата реєстрації авторського права  05.06.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Морозова Анна Петрівна, Артеменко Оксана Сергіївна, Артеменко 
Марина Сергіївна  

 
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)  Літературний сценарій на ігрове короткометражне кіно 
"ЛАЛІБЕЛА"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Релігія та віра. Це різні речі чи ні? Що для кожної людини є віра? Як 
ми використовуємо поняття віри та релігії? За багато років існування 
інституту церкви, людство піддавалося багатьом випробуванням. 
Завдяки цьому, з одного боку віра в Бога затиралась релігійними 
боязню та обрядами, а з іншого зовсім зникала з життя, поступаючись 
місцем атеїзму чи прагматизму. Зі зникненням віри в Бога, ми 
поступово втратили і віру в дива.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89373  
 

Дата реєстрації авторського права  05.06.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мартишевський Владислав 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 для мовних шкіл 
LinguaSchool"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Програма є веб-додатком для організації роботи шкіл з вивчення 
іноземних мов. Система працює в режимі менеджера та викладача, 
створює можливості ведення обліку студентів, груп, занять, 
викладачів, формування та коригування розкладу, контролю 
відвідуваності занять та перегляду статистики.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89374  
 

Дата реєстрації авторського права  05.06.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Адаменко Оксана Олександрівна  
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Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Наукова стаття "Компаративний аналіз педагогічних ідей 
вальдорфської педагогіки Р. Штайнера та гуманістичної педагогіки  
В. О. Сухомлинського"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Оксана Адаменко. Компаративний аналіз 
педагогічних ідей вальдорфської педагогіки Р. Штайнера та 
гуманістичної педагогіки В. О. Сухомлинського // Науковий вісник 
Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського. 
Педагогічні науки : зб. наук. пр. - 2018. - № 3 (62). - С. 7-11. 

 
Анотація   

У статті здійснено компаративний аналіз педагогічних ідей 
вальдорфської педагогіки, основаної Р. Штайнером і гуманістичної 
педагогіки В. О. Сухомлинського. Даний аналіз сприятиме більш 
глибокому вивченню дисципліни "Вальдорфська педагогіка", що 
викладається студентам факультету дошкільної та початкової освіти. 
  

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89375  
 

Дата реєстрації авторського права  05.06.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Адаменко Оксана Олександрівна, Догунчак Олександр 
Анатолійович, Подопригора Руслан 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 "Фізичне виховання та формування здорового 
способу життя у педагогічних поглядах К. Д. Ушинського"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Овублікування: Адаменко О. О., Догунчак О. А., Подопригора Р. В. 
Фізичне виховання та формування здорового способу життя у 
педагогічних поглядах К. Д. Ушинського // Молодий вчений. - 2018. - 
№ 12 (64). - С. 70-72. 

 

Анотація   

У статті здійснено науково-теоретичне обґрунтування поглядів                
К. Д. Ушинського на реалізацію завдань фізичного виховання та 
формування здорового способу життя підростаючого покоління.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89376  
 

Дата реєстрації авторського права  05.06.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Федорченко Віра Іванівна, Полянська Валентина Павлівна, Зачепило 
Світлана Вікторівна, Боброва Неля Олександрівна, Лобань Галина 
Андріївна  
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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 "КОМПЛЕКСНОЕ ИЗУЧЕНИЕ 
ПРОТИВОГРИБКОВОГО ДЕЙСТВИЯ ЭМУЛЬСИИ ЭВГЕНОЛА В 
ПОЛИСОРБАТЕ-80"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89377  
 

Дата реєстрації авторського права  05.06.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Люлька Надія Олександрівна, Скрипник Ігор Миколайович, 
Потяженко Максим Макарович, Дубровінська Тетяна 
Володимирівна, Шкляренко Вікторія Михайлівна, Остапчук Юлія 
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)  Навчальний посібник "Клінічна електрокардіографія"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Основною метою авторів була спроба створення посібника, за 
допомогою якого практикуючий лікар зміг би провести диференційну 
ЕКГ - діагностику при різних патологічних станах.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89378  
 

Дата реєстрації авторського права  05.06.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Огульчанська Оксана Анатоліївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Наукова стаття "Свій/чужий хронотоп у романі Еріха Марії Ремарка 
"Час жити і час помирати"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Огульчанська О. А. Свій/чужий хронотоп у романі 
Еріха Марії Ремарка "Час жити і час помирати" // Наукові записки. 
Серія : Філологічні науки. - 2016. - Вип. 148. - С. 128-132.  
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Анотація   

Хронотоп є невід'ємною складовою художнього тексту. Аналізований 
твір має чітко окреслені часопросторові координати. Зосереджено 
увагу на ключових різновидах (варіаціях) хронотопу: хронотоп власне  
міста Верден, бомбосховища, ресторану, школи, церкви, будинку 
Елізабет, будинку Альфонса, будинку і саду сім'ї Вітте. Досліджено 
полі-функціональність хронотопу.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89379  
 

Дата реєстрації авторського права  05.06.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Огульчанська Оксана Анатоліївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Наукова стаття "Світ речей у творах І. Франка "Борислав сміється" 
та "The stars look down"  by A. Cronin"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Огульчанська О. А. Світ речей у творах І. Франка 
"Борислав сміється" та "The stars look down"  by A. Cronin // 
Українська література в загальноєвропейському контексті : Збірник 
наукових праць. - 2018. - Вип. 1. - С. 237-241. 

 

Анотація   

У статті зроблено спробу порівняльного аналізу близьких за 
тематикою і проблематикою творів І. Франка та А. Кроніна; з'ясовано 
роль і функції речей у романах. Проаналізувавши деякі приклади 
світу речей у творах І. Франка й А. Кроніна, можемо акцентувати на 
таких функціях речей: характерологічна, світомоделююча, 
психологічна. Винесене в назву статті "річ" потребує осмислення його 
термінологічного використання.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89380  
 

Дата реєстрації авторського права  05.06.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Огульчанська Оксана Анатоліївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Наукова стаття "Свій/чужий хронотоп у творах Віктора Домонтовича 
"Доктор Серафікус" і Володимира Набокова "Захист Лужина"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Огульчанська О. А. Свій/чужий хронотоп у романах 
Віктора Домонтовича "Доктор Серафікус" і Володимира Набокова 
"Захист Лужина" // Наукові записки Харківського національного  
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                                                                 педагогічного університету імені Г. С. Сковороди. Літературознавство. -  
2015. - Вип. 3 (82). - С. 95-105. 

 

 

Анотація   

Хронотоп є важливою складовою поетики художнього твору. Аналіз 
часопросторових координат дає змогу досліднику заглибитися у 
внутрішній світ персонажа, відобразити особливості світобачення 
письменника.  
  

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89381  
 

Дата реєстрації авторського права  05.06.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Тимощук 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 "Особливості проведення регіональних досліджень якості 
життя учнів та студентів сучасних освітніх закладів різних типів"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Якість життя - це відносно нова для медицини характеристика, яка 
являє собою можливість людини існувати в суспільному середовищі  
відповідно до свого індивідуального статусу і отримувати задоволення 
від цього. 
  

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89382  
 

Дата реєстрації авторського права  05.06.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Зброжек Світлана Іванівна, Шаповалов Валентин Валерійович, 
Шаповалова Вікторія Олексіївна, Супрун Еліна Владиславівна, 
Осинцева Аліна Олександрівна, Шаповалов Валерій Володимирович  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Брошура "Статистичний аналіз соціальних та медичних факторів 
ризику при формуванні адиктивних розладів у Полтавській області"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Статистичний аналіз соціальних та медичних 
факторів ризику при формуванні адиктивних розладів у Полтавській 
області : методичні рекомендації / С. І. Зброжек, В. В. Шаповалов (мол.), 
Шаповалова В. О., Супрун Е. В., Осинцева А. О., Шаповалов В. В. - 
Харків, 2019. - 20 с. 
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Анотація   

Твір може використовуватися в аудиторії та самостійній роботі 
фахівців за спеціальностями "організація і управління фармацією", 
"Загальна фармація", "Медицина", "Технологія ліків, організація 
фармацевтичної справи та судова фармація" та медичного і 
фармацевтичного права в системі дипломної та післядипломної 
підготовки спеціалістів вищих медичних, фармацевтичних 
навчальних закладів України та фармацевтичних факультетів, а 
також у практичній діяльності спеціалістів фармації та медицини.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89383  
 

Дата реєстрації авторського права  05.06.2019  
 

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 "Цифровізація в Україні: сучасний стан та 
перспективи розвитку"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Дослідження присвячено аналізу та визначенню місця України в 
світовому діджітал-просторі, а також аналізу та оцінці індексів й 
показників, які характеризують ступінь готовності до переходу до 
цифрового майбутнього та smart-індустрії.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89384  
 

Дата реєстрації авторського права  05.06.2019  
 

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 світової банківської системи в умовах глобалізації"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Банківський сектор є кровоносною складовою всієї фінансової 
системи будь-якої країни. Практичну значущість національної 
банківської системи неможливо переоцінити. Тому питання аналізу 
основних тенденцій розвитку світової банківської системи в існуючих 
процесах глобалізації є вельми актуальними.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89385  
 

Дата реєстрації авторського права  05.06.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Топольніцький Віталій Володимирович, Стецюк 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)  Науковий твір "Правове забезпечення діяльності військ (сил)"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89386  
 

Дата реєстрації авторського права  05.06.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Котляренко 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)  Науковий твір "Правові засади військової правоохоронної 
діяльності"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89387  
 

Дата реєстрації авторського права  05.06.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Волков Ігор Дмитрович, Конвісар Микола Григорович, Сергієв 
Сергій Віталійович, Шостак Роман Сергійович  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Програмний засіб автоматизованого 
розрахунку оцінювання стану боєздатності об'єктів противника, що 
уражаються вогнем артилерії"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   

В даній комп'ютерній програмі автоматизовано розрахунок ступеня 
боєздатності об'єктів противника, які знаходяться відкрито та у 
відкритих окопах, що уражаються вогнем артилерії.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89388  
 

Дата реєстрації авторського права  05.06.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сокаль Марія Анатоліївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Стаття "Системно-семасиологическое описание лексики как 
лингводидактическая основа словарной работы"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Сокаль М. А. Системно-семасиологическое описание 
лексики как лингводидактическая основа словарной работы // 
Сучасні тенденції розвитку освіти й науки : проблеми та перспективи: 
зб. наук, праць / [упорядник Ю. І. Колісник-Гуменюк]. Київ-Львів-
Бережани-Гомель. 2019. Вип. 4: в 2-х томах. Т. 1. - С. 216-221. 

 
Анотація   

У статті розглядаються питання, пов'язані зі змістом тих знань, які 
необхідні викладачеві, що організує роботу з розвитку мовлення 
іноземних студентів на лексичному рівні.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89389  
 

Дата реєстрації авторського права  05.06.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сокаль Марія Анатоліївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Стаття "Подготовка будущего учителя начальной школы в области 
лексической семантики"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Сокаль М. А. Подготовка будущего учителя 
начальной школы в области лексической семантики // Науковий 
вісник Південноукраїнського національного педагогічного 
університету імені К. Д. Ушинського. - Випуск 4 (111). - Серія : 
Педагогіка. - Одеса : ПНПУ імені К. Д. Ушинського, 2016. - С. 128-133. 

 
 

 
Анотація   

У статті розглядаються питання, пов'язані зі змістом тих знань з 
лексикології, які повідомляються майбутнім учителям (у зв'язку з  
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пошуком ефективних шляхів семантизації слів у початкових класах). 
Визначений підхід до розкриття семантики слова - компонентний 
аналіз.   
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89390  
 

Дата реєстрації авторського права  05.06.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Соколова Юлія Олександрівна, Тіховська Тетяна Миколаївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Стаття "Формування інклюзивних інститутів розвитку регіону"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Стаття присвячується теоретичним та прикладним аспектам 
формування інклюзивних інститутів розвитку регіону. Доведено 
зв'язок положень сучасної концепції логістики як основи для 
формування інклюзивних інститутів з можливостями сталого 
соціально-економічного розвитку регіонів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89391  
 

Дата реєстрації авторського права  05.06.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Волошин Володимир Миколайович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Письмовий твір наукового характеру "Реалізація життєвих 
цінностей"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Мета застосування є усвідомлення власних життєвих цінностей та 
шляхів їх реалізації.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89392  
 

Дата реєстрації авторського права  05.06.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Волошин Володимир 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)  Письмовий твір наукового характеру "Моральні цінності"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Мета застосування є усвідомлення власних моральних цінностей та їх 
вплив на поведінку.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89393  
 

Дата реєстрації авторського права  05.06.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Моргун Володимир Григорович, Моргун Ганна Геннадіївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Письмовий твір "Правила успешного МЛМ - бизнеса"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89394  
 

Дата реєстрації авторського права  05.06.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Моргун Володимир Григорович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Письмовий твір "Стань тренером в сетевом маркетинге"    
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89395  
 

Дата реєстрації авторського права  05.06.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бовт Микола Миколайович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   
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Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Малюнок "Козак-характерник Війська Запорізького"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89396  
 

Дата реєстрації авторського права  05.06.2019  
 

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 "Прапор козаків-характерників Війська Запорізького"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89397  
 

Дата реєстрації авторського права  05.06.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сіваченко Юлія Олександрівна (Юлія Ширмер)  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Діти степу"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89398  
 

Дата реєстрації авторського права  05.06.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сіваченко Юлія Олександрівна (Юлія Ширмер)  
 

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 "Живая струна"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89399  
 

Дата реєстрації авторського права  05.06.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шевченко Ірина Олександрівна, Дікань Лариса 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 "DEVELOPMENT OF MECHANISM FOR 
DEVELOPMENT OF PUBLIC FINANCIAL AUDIT OF BUDGET 
PROGRAMS IMPLEMENTATION"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89400  
 

Дата реєстрації авторського права  05.06.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шевченко 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)  Науковий твір "The budget program: economic content and practice of 
realization"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89401  
 

Дата реєстрації авторського права  05.06.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Жильйова Валерія Сергіївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Збірка творів ужиткового мистецтва "Колекція жіночих суконь 
"Omega"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89402  
 

Дата реєстрації авторського права  05.06.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шевченко 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)  Науковий твір "Оцінка рівня розвитку державного фінансового 
аудиту виконання бюджетних програм"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

В результаті проведеного дослідження, визначено, що ефективність 
держави багато в чому залежить від того, як вона розпоряджається 
фінансовими і матеріальними ресурсами, які суспільство довірило їй 
в управління. Розроблено методичний підхід до оцінки рівня розвитку 
державного фінансового аудиту виконання бюджетних програм.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89403  
 

Дата реєстрації авторського права  05.06.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Жильйова Валерія Сергіївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір ужиткового мистецтва, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка творів ужиткового мистецтва "Колекція жіночої спідньої 
білизни "Sоnges"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89404  
 

Дата реєстрації авторського права  05.06.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шевченко 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  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "МЕТОДИЧНИЙ ПІДХІД ДО ОЦІНКИ 
АУДИТОРСЬКОГО РИЗИКУ ПРИ ПРОВЕДЕННІ ДЕРЖАВНОГО 
ФІНАНСОВОГО АУДИТУ ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТНИХ 
ПРОГРАМ"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У роботі обґрунтовано методичний підхід до оцінки аудиторського 
ризику при проведенні державного фінансового аудиту виконання 
бюджетних  програм, який дозволяє визначити фактори, що 
впливають на ризик суттєвого виявлення та ризик невиявлення та 
виокремити ті з них, які мають найбільший вплив при визначенні 
напрямів більш детальної перевірки.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89405  
 

Дата реєстрації авторського права  05.06.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Жильйова Валерія Сергіївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір ужиткового мистецтва, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка творів ужиткового мистецтва "Спідня жіноча білизна модель 
"Целуй"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89406  
 

Дата реєстрації авторського права  05.06.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шевченко 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)  Науковий твір "Обґрунтування показників оцінки рівня розвитку 
державного фінансового аудиту виконання бюджетних програм"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   

Виокремлено певні вимоги, які доцільно враховувати при 
обґрунтуванні показників оцінки рівня розвитку державного 
фінансового аудиту виконання бюджетних програм. Відповідність 
наведеним теоретичним та практичним вимогам дасть можливість 
побудувати систему показників оцінки рівня державного фінансовго 
аудиту виконання бюджетних програм.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89407  
 

Дата реєстрації авторського права  05.06.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кірчева Єлізавета Вікторівна, Ярова Вікторія Андріївна  
 
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 "Відносини у ритмі танго"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Авторська колода МАК-карт "Відносини у ритмі танго" допоможе 
проаналізувати наявні відносини в парі.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89408  
 

Дата реєстрації авторського права  05.06.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Збірка творів ужиткового мистецтва "Колекція жіночої спідньої 
білизни "Mood"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89409  
 

Дата реєстрації авторського права  05.06.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Збірка творів ужиткового мистецтва "Колекція жіночої спідньої 
білизни "Vertigo"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89410  
 

Дата реєстрації авторського права  05.06.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Жильйова Валерія Сергіївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір ужиткового мистецтва, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка творів ужиткового мистецтва "Колекція жіночої спідньої 
білизни "Send no nudes and Muse"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89411  
 

Дата реєстрації авторського права  05.06.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Герасименко Андрій 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)  Сценарій двох серій телевізійного серіалу "Фанко"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Твір було створено автором з метою використання протягом 
створення та виробництва телевізійного аудіовізуального твору.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89412  
 

Дата реєстрації авторського права  05.06.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Герасименко Андрій 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)  Синопсис телевізійного серіалу "Фанко"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Твір було створено автором з метою використання протягом 
створення та виробництва сценарію телевізійних аудіовізуальних 
творів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89413  
 

Дата реєстрації авторського права  05.06.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Солдатова Катерина Володимирівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Збірка віршів "Наче у вулику"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89414  
 

Дата реєстрації авторського права  05.06.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Солдатова Катерина Володимирівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Збірка віршів "Візерунки"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89415  
 

Дата реєстрації авторського права  05.06.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Наукова стаття "Методика організації самопідготовки майбутнього 
вчителя музичного мистецтва до педагогічної практики"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Демидова М. Г. Методика організації самопідготовки 
майбутнього вчителя музичного мистецтва до педагогічної практики / 
М. Г. Демидова // Науковий вісник ПНПУ імені К. Д. Ушинського : збір-
ник наукових праць. - 2018. - № 4 (123). Одеса : ПНПУ імені К. Д. Ушинсь-
кого, 2018. - С. 29-35. 

 

Анотація   

У статті розглянуто умови успішної самопідготовки майбутніх 
учителів музичного мистецтва до педагогічної практики. У контексті 
вирішення цього завдання особливу увагу звернено на 
метокогнітивний та прогностичний компоненти пропонованої 
структури: виявлено багатозначність визначення вченими категорії 
метакогнітивності, її основні складники, розглянуто особливості 
когнітивних та метакогнітивних навичок, а також структуру і 
сутність педагогічного прогнозування та діагностики.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89416  
 

Дата реєстрації авторського права  05.06.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Внукова Наталія Миколаївна, Гонтар Дар'я Дмитрівна, Воротинцев 
Михайло Михайлович, Ачкасова Світлана Анатоліївна  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Науковий твір "Послідовність визначення рівня зв'язності банків для 
удосконалення процесу управління ризиками "відмивання" коштів"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Метою є обґрунтування послідовності визначення рівня зв'язності 
банків, використання якої дозволить знизити рівень ризиків і 
забезпечити стабільне функціонування національної системи 
забезпечення протидії відмиванню коштів, фінансуванню тероризму 
та розповсюдженню зброї масового знищення.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89417  
 

Дата реєстрації авторського права  05.06.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дмитриченко Микола Федорович, Білякович Олег Миколайович, 
Савчук Анатолій Миколайович, Міланенко Олександр Анатолійович, 
Туриця Юлія Олександрівна  
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Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Літературний письмовий твір наукового характеру "Влияние 
реологических показателей модифицированного масла на 
антифрикционные свойства в контакте"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Дмитриченко М. Ф., Білякович О. М., Савчук А. М., 
Міланенко О. А., Туриця Ю. О. Влияние реологических показателей 
модифицированного масла на антифрикционные свойства в контакте / 
Трение и износ. - 2018. - № 2. Том 39. - С. 217-223. 

 
Анотація   

Для дослідження триботехнічних властивостей присадок в складі 
нейтрального масла І-40А з антифрикційними присадками в 
концентрації (2%) були проведені випробування: визначення 
мастильної здатності, зміна коефіцієнта тертя на машині СМЦ-2 в 
умовах пуск-зупинка при максимальних контактних напругах.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89418  
 

Дата реєстрації авторського права  05.06.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Математична модель організації мультимодальних 
вантажних перевезень маршрутами міжнародних транспортних 
коридорів"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Матричне представлення перевізного процесу дозволяє описати його у 
вигляді відповідної математичної моделі і застосувати при її аналізі 
методи і засоби сучасних інформаційних технологій. Це дозволяє 
підвищити ефективність використання міжнародних транспортних 
коридорів в Україні.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89419  
 

Дата реєстрації авторського права  05.06.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   
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Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Програмно-інструментальний комплекс 
оптимізації мультимодальних вантажних перевезень маршрутами 
міжнародних транспортних коридорів"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програмно-інструментальний комплекс оптимізації 
мультимодальних вантажних перевезень маршрутами міжнародних 
транспортних коридорів, який реалізований на основі 
мультимодальної моделі оптимізації перевезень у транспортній 
системі, враховує 9 технологій комбінованого перевезення вантажів 
різними видами транспорту.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89420  
 

Дата реєстрації авторського права  05.06.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Прокудін Георгій Семенович, Оліскевич Мирослав Стефанович, 
Чупайленко Олексій Андрійович  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Науковий твір "Алгоритм комп'ютерної програми побудови 
оптимального розкладу роботи вантажних автопоїздів на 
магістральній транспортній мережі" ("Schedule-14")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Досліджено особливості перевезень вантажів автомобільним 
транспортом в Україні. Приведено алгоритм комп'ютерної програми 
побудови оптимального розкладу роботи вантажних автопоїздів на 
магістральній транспортній мережі.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89421  
 

Дата реєстрації авторського права  05.06.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дмитриченко Микола Федорович, Міланенко Олександр 
Анатолійович, Білякович Олег Миколайович, Туриця Юлія 
Олександрівна, Савчук Анатолій Миколайович  

 
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 "Реологічні 
особливості моторних олив в період прогрівання двигуна"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Для дослідження триботехнічних властивостей присадок в складі 
модифікованого масла - нейтрального масла І-40А, з антифрикційними 
присадками в оптимальній концентрації (2%) були проведені комплексні 
лабораторні випробування, а саме - визначення оптимальної 
мастильної здатності, зміна коефіцієнта тертя на машині СМЦ-2 в 
умовах пуск-зупинка при максимальних контактних напругах. 
  

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89422  
 

Дата реєстрації авторського права  05.06.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Федорова-Кіктенко Ірина Олександрівна  
 

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)  Брошура "Методическая тетрадь IRMA академия красоты"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89423  
 

Дата реєстрації авторського права  05.06.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Войтов Андрій Васильович (Андре)  
 

Повне ім'я 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 "Cigarettes"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89424  
 

Дата реєстрації авторського права  05.06.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Войтов Андрій Васильович (Андре)  
 

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 "Just forgive"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89425  
 

Дата реєстрації авторського права  05.06.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Войтов Андрій Васильович (Андре)  
 
Повне ім'я 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 "Get away"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89426  
 

Дата реєстрації авторського права  05.06.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Войтов Андрій Васильович (Андре)  
 
Повне ім'я 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 "Perfect Fan"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89427  
 

Дата реєстрації авторського права  05.06.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Войтов Андрій Васильович (Андре)  
 

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 "Where you cry"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89428  
 

Дата реєстрації авторського права  05.06.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Войтов Андрій Васильович (Андре)  
 

Повне ім'я 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 "Masquerade"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89429  
 

Дата реєстрації авторського права  05.06.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Войтов Андрій Васильович (Андре)  
 

Повне ім'я 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 "Lost persons"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89430  
 

Дата реєстрації авторського права  05.06.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Войтов Андрій Васильович (Андре)  
 

Повне ім'я 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 "What do you want" ("Just Baby C'mon")  
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89431  
 

Дата реєстрації авторського права  05.06.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Войтов Андрій Васильович (Андре)  
 

Повне ім'я 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 "Cut the time"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89432  
 

Дата реєстрації авторського права  05.06.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Войтов Андрій Васильович (Андре)  
 

Повне ім'я 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 "See you later"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89433  
 

Дата реєстрації авторського права  05.06.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гуріна Олена Валентинівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Монографія "Економічний розвиток регіону в умовах соціалізації: 
теоретико-методологічні підходи, детермінанти виміру та механізми 
активізації"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Гуріна Олена Валентинівна. Економічний розвиток 
регіону в умовах соціалізації: теоретико-методологічні підходи, 
детермінанти виміру та механізми активізації. Монографія /                  
О. В. Гуріна. - Миколаїв: ФОП Швець В. М., 2017. - 336 с. 

 

Анотація   

В монографії досліджується широке коло питань, визначення 
концептуальних основ та теоретично-прикладних аспектів 
економічного розвитку регіону в умовах соціалізації.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89434  
 

Дата реєстрації авторського права  05.06.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гуреєва Світлана Миколаївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Методичні рекомендації "Застосування 
Біофармацевтичної системи класифікації у фармацевтичній розробці 
твердих лікарських форм" ("МР "Застосування БСК у 
фармацевтичній розробці твердих лікарських форм")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89435  
 

Дата реєстрації авторського права  05.06.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Поперечний Ігор Анатолійович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка авторських пісень "Родинне коло"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Авторські пісні у кількості 14 шт. - це пісні, що віддзеркалюють 
сьогодення. Описані в піснях події та персонажі бралися з життя і є 
існуючими, а не вигаданими. Збірка розрахована на широку 
аудиторію слухачів.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89436  
 

Дата реєстрації авторського права  06.06.2019  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Рижук Василь Андрійович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір садово-паркового мистецтва, план, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка творів садово-паркового мистецтва "Квітучий прапор 
України" зі схемами та планами розміщення"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Це ландшафтні садово-паркові композиції у вигляді геометричних 
фігур: круга, дуги, квадрата, лінії, трикутника, та кольору 
українського прапора, які малюються живими квітами: 
чорнобривцями та декоративними соняшниками.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89437  
 

Дата реєстрації авторського права  06.06.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Палій Анатолій Павлович, Бондарчук 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)  Науковий твір "Сучасна характеристика збудників туберкульозу та 
атипових мікобактерій"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Згідно з класифікацією Берджі, мікобактерії належать до порядку 
Actinomycetales сімейства Mycobacteriaceae і роду  Mycobacterium. На 
сьогодні у світі з об'єктів навколишнього середовища та біоматеріалу 
виділено та описано понад 300 різних видів мікобактерій. Вивчено 
біля 20 видів мікобактерій, які є патогенними для людей. У даному 
творі систематизовано існуючі дані щодо властивостей патогенних та 
атипових мікобактерій, представлено інформацію щодо їх 
класифікації, описані культуральні та біологічні характеристики.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89438  
 

Дата реєстрації авторського права  06.06.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Романюк Олександр Никифорович, Наумовський Андрій Юрійович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Комп'ютерна програма "для Прискореного зафарбування за методом 
Гуро"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма призначена для високопродуктивного зафарбування за 
методом Гуро. Для підвищення продуктивності запропоновано 
визначати інтенсивності кольорів незалежно для парних і непарних 
точок рядка растеризації. Згідно з програмою визначається 
інтенсивність кольору вздовж ребер трикутника, які у подальшому 
використовуються для визначення інтенсивності кольору вздовж 
рядків растеризації.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89439  
 

Дата реєстрації авторського права  06.06.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шпак 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 "Сайт "ЛЮБЕ"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Комп'ютерна програма "Сайт "ЛЮБЕ" призначена для розміщення 
приватних об'яв споживачів товарів і послуг.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89440  
 

Дата реєстрації авторського права  06.06.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Майборода Володимир Андрійович, Саманцов Олександр 
Олександрович  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Інформаційна система для віддаленої 
консультації лікаря "Remote Doctor" ("Remote Doctor")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Інформаційна система для віддаленої консультації лікаря "Remote 
Doctor" призначена для віддаленої консультації у лікаря. Користувач 
системи може знайти лікаря по різних критеріях (рейтинг/місто/вартість  
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послуг/рід його діяльності) та написати йому, щоб отримати думку 
спеціаліста стосовно стану свого здоров'я.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89441  
 

Дата реєстрації авторського права  06.06.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Литвиненко Ольга Михайлівна, Грохович 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)  Наукова стаття "Проблеми здоров'я та організація фізкультурно-
оздоровчої діяльності студентів у країнах Європи"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Литвиненко О. М., Грохович О. М. Наукова стаття 
Проблеми здоров'я та організація фізкультурно-оздоровчої діяльності 
студентів у країнах Європи // Молодий вчений. - 2018. - № 11 (63). - С. 679.  

 

Анотація   

У статті досліджено проблеми та методики організації процесу 
фізичного виховання у європейських закладах вищої освіти. 
Визначено мету та завдання фізичної культури у західноєвропейських 
країнах. Виявлено особливості фінансового забезпечення розвитку 
студентського спорту. Охарактеризовано проблеми погіршення 
здоров'я у студентської молоді та шляхи їх вирішення. Визначено 
основні цілі фізичного виховання для студентської молоді.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89442  
 

Дата реєстрації авторського права  06.06.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Жестовський Сергій Миколайович, Груздо Ірина Володимирівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Веб-система обміну розумними пристроями 
"SmartShare" ("SmartShare")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Веб-система обміну розумними пристроями розроблена на мові 
програмування JavaScript та з використанням програмної платформи 
Node.js, складається з кількох компонентів. Веб-система спрямована 
на полегшення обміну та контролю передачі приладів між 
користувачами системи, що в свою чергу надає змогу більш прозоро 
стежити за місцезнаходженням та станом наданих пристроїв.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89443  
 

Дата реєстрації авторського права  06.06.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Коцюра Ольга Олександрівна, 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 "TeethNorm" для визначення індивідуальних 
метричних характеристик великих кутніх зубів в залежності від 
кефалометричних показників чоловіків із різних регіонів України" 
("TeethNorm")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Комп'ютерна програма "TeethNorm" належить до медицини і 
дозволяє для практично здорових чоловіків із різних територіальних 
регіонів України стоматологам, ортодонтам розраховувати належні 
індивідуальні комп'ютерно-томографічні розміри великих кутніх 
зубів в залежності від особливостей кефалометричних показників. 
  

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89444  
 

Дата реєстрації авторського права  06.06.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Вовк Володимир Іванович, Курьянович Олександр Володимирович, 
Омеляш Уляна Василівна, Шип Тарас Володимирович, Кузьмич 
Марія Богданівна, Поспішіль 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 "Інформаційно-пошукова система для аналізу 
результатів патогістологічних досліджень післяопераційного матеріалу 
хворих, оперованих з приводу захворювань щитоподібної залози"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Комп'ютерна програма "Інформаційно-пошукова система для аналізу 
результатів патогістологічних досліджень післяопераційного матеріалу 
хворих, оперованих з приводу захворювань щитоподібної залози", 
призначена для систематизації та обробки результатів патогістологічних 
досліджень операційного матеріалу щитоподібної залози хворих за 
віком, статтю та нозологічними одиницями згідно з Міжнародною 
класифікацією пухлин ендокринних органів ВООЗ 2017 року.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89445  
 

Дата реєстрації авторського права  06.06.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Войтович Людмила Федорівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Пісня "Завітай до Ірпіня"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89446  
 

Дата реєстрації авторського права  06.06.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Фанзи Водж (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)  Науково-фантастичний роман "Дивний сон доктора Ганбрика. Книга 
третя "Страшний сон, чи моторошна дійсність?"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Раптові відвідини астронавтами планети Зети закінчилися загибеллю 
професора відомого університету. Що ж далі чекає місцевих 
мешканців?  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89447  
 

Дата реєстрації авторського права  06.06.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Івлєв Олег Вікторович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Пісня "Прости меня за все"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89448  
 

Дата реєстрації авторського права  06.06.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Івлєв Олег Вікторович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Моя країна"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89449  
 

Дата реєстрації авторського права  06.06.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Івлєв Олег Вікторович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Игрушка"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89450  
 

Дата реєстрації авторського права  06.06.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Івлєв Олег Вікторович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Незнакомка"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89451  
 

Дата реєстрації авторського права  06.06.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Івлєв Олег Вікторович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Пісня "Огни зовущие в ночи"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89452  
 

Дата реєстрації авторського права  06.06.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Івлєв Олег Вікторович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Пісня "Прости прощай"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89453  
 

Дата реєстрації авторського права  06.06.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Івлєв Олег Вікторович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Пісня "Сколько ни сказано"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89454  
 

Дата реєстрації авторського права  06.06.2019  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Івлєв Олег Вікторович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Моя любимая девчонка"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89455  
 

Дата реєстрації авторського права  06.06.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Івлєв Олег Вікторович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Дороги"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89456  
 

Дата реєстрації авторського права  06.06.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Івлєв Олег Вікторович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Девушка-мечта"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89457  
 

Дата реєстрації авторського права  06.06.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Івлєв Олег Вікторович  
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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 "Дом"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89458  
 

Дата реєстрації авторського права  06.06.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  SHANTI PEOPLE (псевдонім)  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір без тексту  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Музичний твір "Мahishasura Mardini (Droplex Remix)"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89459  
 

Дата реєстрації авторського права  06.06.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  SHANTI PEOPLE (псевдонім)  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір без тексту  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Музичний твір "Yam Yam Yam"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89460  
 

Дата реєстрації авторського права  06.06.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  SHANTI PEOPLE (псевдонім)  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   
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Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір без тексту  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Музичний твір "Shiva Tandava Stotram"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89461  
 

Дата реєстрації авторського права  06.06.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  SHANTI PEOPLE (псевдонім)  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір без тексту  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Музичний твір "Krishna Keshava"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89462  
 

Дата реєстрації авторського права  06.06.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  SHANTI PEOPLE (псевдонім)  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір без тексту  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Музичний твір "Gopinath"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89463  
 

Дата реєстрації авторського права  06.06.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  SHANTI PEOPLE (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)  Музичний твір "Asato Maa Sad Gamaya"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89464  
 

Дата реєстрації авторського права  06.06.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  SHANTI PEOPLE (псевдонім)  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір без тексту  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Музичний твір "Нanuman Chalisa"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89465  
 

Дата реєстрації авторського права  06.06.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  SHANTI PEOPLE (псевдонім)  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір без тексту  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Музичний твір "Mahishasura Mardini"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89466  
 

Дата реєстрації авторського права  06.06.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ковдря Даніл Вікторович, Хотін Максим Валентинович, Лебединець 
Надія Анатоліївна, Захарченко Світлана Миколаївна, Грінберг 
Дмитро Володимирович  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Акціонерне товариство "Українська залізниця" 

 

Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Комплекс комп'ютерних програм "Формування показників та 
коефіцієнтів використання локомотивів для Добового оперативного 
звіту АТ "Укрзалізниця"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

До програмного комплексу входять: розрахунок показників роботи 
локомотивів за маршрутом машиніста, збереження АСК ВП УЗ-Є 
результатів обробки маршруту машиніста, формування представлень 
на розраховані показники роботи локомотивів для формування 
добового оперативного звіту, формування повідомлень з АСК ВП УЗ-
Є для формування Добового оперативного звіту, формування 
вихідних довідок.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89467  
 

Дата реєстрації авторського права  06.06.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ковдря Даніл Вікторович, Гусєва Вікторія Володимирівна, Аркуша 
Наталія Георгіївна, Андрух Ірина Анатоліївна, Мазєіна Марина 
Едуардівна, Пахомова Марина Вікторівна  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Акціонерне товариство "Українська залізниця" 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комплекс комп'ютерних програм "Формування даних про "попередження" 
для складання електронного маршруту машиніста (р.9)"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

До складу програмного комплексу формування компонентів 
електронного маршруту машиніста входить: деталізація полігону 
роботи локомотивної бригади за маршрутом, визначення діючих 
попереджень на обмеження швидкості під час роботи, формування 
розділу 9 електронного маршруту машиніста, формування вихідних 
довідок.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89468  
 

Дата реєстрації авторського права  06.06.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Горбачова Ірина Сергіївна, Тараскіна Тетяна Євгеніївна, Аносов 
Андрій Львович, Мурзіна Юлія Ігорівна, Дубцова Світлана 
Григорівна  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Акціонерне товариство "Українська залізниця" 

 

Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Комплекс комп'ютерних програм "Обмін повідомленнями стосовно 
пасажирських поїздів по стикових пунктах  АТ "Укрзалізниця" з 
країнами СНД"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

До складу програмного комплексу входять програми обробки та 
запису до бази АСК ВП УЗ-Є інформації з повідомлень про склад та 
рух по стикових пунктах АТ "Укрзалізниця" з країнами СНД 
пасажирських поїздів,  формування та передачі інформації по цих 
поїздах у інші системи країн СНД у вигляді повідомлень 0012, 0226, 
03330012, 03330226.   
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89469  
 

Дата реєстрації авторського права  06.06.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Цейтлін Семен Юлійович, Чепіжко Сергій Петрович, Острогова 
Людмила Миколаївна, Федосєєв Георгій Сергійович, Бабаєва Наталія 
Сергіївна  

 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Акціонерне товариство "Українська залізниця" 

 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Комплекс комп'ютерних програм "Організація програмного 
інтерфейсу для передачі інформації клієнтам засобами менеджера 
КОП з використанням WCF"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Метою даної розробки є забезпечення програмного інтерфейсу 
засобами менеджера прийому та передачі інформаційних повідомлень 
програмного комплексу КОП з використанням технологій побудови 
WCF сервісів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89470  
 

Дата реєстрації авторського права  06.06.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Цейтлін Семен Юлійович, Чепіжко Сергій Петрович, Скоропад Ірина 
Ігорівна, Николенко Марина Володимирівна, Поліщук Дмитро 
Олександрович  

 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Акціонерне товариство "Українська залізниця" 

 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Комплекс комп'ютерних програм "Обмін даними з перевізниками 
"третіх" країн в об'ємі даних ППВ в форматі EW-XML"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Метою даної розробки є організація процесу обміну даними з 
перевізниками "третіх" країн в об'ємі даних накладної СМГС, 
ЦІМ/СМГС, ЦІМ засобами системи АСК ВП УЗ-Є за допомогою 
повідомлення EW XML.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89471  
 

Дата реєстрації авторського права  06.06.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Подоляк Сергій Вячеславович, Михаліна Ольга Олександрівна, 
Русанова Наталя Миколаївна, Павлючкова Ганна Львівна, Труш 
Олександр Юрійович  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Акціонерне товариство "Українська залізниця" 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комплекс комп'ютерних програм "АРМ технолога для коригування 
інтегрованої бази даних АСК ВП УЗ-Є"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

АРМ технолога призначений для виконання робіт, що пов'язані з 
внесенням коригувань до інформації в базі даних для тих випадків, 
коли це неможливо штатними засобами станційних АРМів. За допомогою 
АРМу технолога фахівці обчислювальних центрів виконують виправлення 
помилок вводу інформації, при цьому АРМ забезпечує певний ступінь 
коректності з точки зору цілісності даних та позбавляє необхідності 
безпосередньої роботи з таблицями бази даних.   
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89472  
 

Дата реєстрації авторського права  06.06.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Чередниченко Михайло Семенович, Жевжик Євген Григорович, 
Кійко Ірина Михайлівна, Репа Олександр Павлович, Байок Веніамін 
Володимирович  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Акціонерне товариство "Українська залізниця" 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комплекс комп'ютерних програм "Автоматичне формування 
заготовок повідомлень, визначених методом фіксації проходження 
контрольних точок за інформацією від ССН"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   

Твір призначений для автоматизованого формування в середовищі 
АСК ВП УЗ-Є заготовок дислокаційних поїзних подій про рух 
пасажирських, приміських та вантажних поїздів, що забезпечує 
надання диспетчерському персоналу АТ "Укрзалізниця" більше 
детальної та оперативної інформації про рух і дислокацію поїздів і 
локомотивів за даними ССН.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89473  
 

Дата реєстрації авторського права  06.06.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Косинська Тетяна Болеславівна, Тищенко-Горбенко Кирил 
Павлович, Ярош Роман Тадейович, Шепелєва Людмила Валеріївна, 
Ручко Ксенія Вікторівна, Мажиріна Альона Василівна  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Акціонерне товариство "Українська залізниця" 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комплекс комп'ютерних програм "Формування касово-фінансової 
звітності на підставі Єдиного Договору клієнтів АТ "Укрзалізниця"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Дана розробка призначена для реалізації можливості проведення 
розрахунків з клієнтами, які укладають єдиний Договір про 
організацію перевезень вантажів та проведення розрахунків з 
перевезення та надання залізничним транспортом послуг за єдиним 
кодом платника та для забезпечення реалізації функцій контролю за 
виконанням розрахунків через Єдиний розрахунковий центр обробки 
перевізних документів.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89474  
 

Дата реєстрації авторського права  06.06.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Жевжик Євген Григорович, Козлова Тетяна Василівна, Швець 
Олексій Олександрович, Курило Вікторія Леонтіївна, Лебединець 
Максим Володимирович  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Акціонерне товариство "Українська залізниця" 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Обробки інформації від драйверу 
тензометричних динамічних ваг в складі АРМ оператора 
тензометричних ваг (АРМ ОТВ)"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   

Твір призначений забезпечити взаємодію з ТДВВ, зчитування, 
обробку і надання даних зважування в АРМ ОТВ на АСК ВП УЗ-Є.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89475  
 

Дата реєстрації авторського права  06.06.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Чередниченко Михайло Семенович, Подоляк Сергій В'ячеславович, 
Русанова Наталя Миколаївна, Михальов Геннадій Олександрович, 
Материнська Ірина Володимирівна, Долотій Володимир 
Володимирович  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Акціонерне товариство "Українська залізниця" 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комплекс комп'ютерних програм "Автоматизована система 
контролю рівня сервісу інформаційних систем АТ "Укрзалізниця". 
Системні компоненти"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Комплекс призначений, щоб автоматизувати процес збору, обробки та 
обліку зауважень користувачів до функціонування програмного 
забезпечення АІС ЗТ, та призначений для фахівців департаментів та 
ГІОЦ, які супроводжують АІС ЗТ. Метою створення АСОЗ є підвищення 
ефективності супроводу АІС ЗТ.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89476  
 

Дата реєстрації авторського права  06.06.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Коваленко Людмила Олексіївна, Школяр Яніна Марківна, Жукова 
Ольга Вікторівна, Харитонова Тетяна Львівна, Назаренко Елліна 
Степанівна, Трахтман Юрій Анатолійович  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Акціонерне товариство "Українська залізниця" 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комплекс комп'ютерних програм "Облік комплектації вантажного 
вагона деталями гальмівного обладнання"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

До складу програмного комплексу входять: обробка вхідного 
повідомлення про комплектацію вантажного вагона та запис до бази 
даних АСК ВП УЗ-Є інформації про комплектацію вантажного вагона 
деталями гальмівного обладнання, формування та надання 
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користувачам всіх рівнів вихідних довідок з можливістю запиту даних 
по номеру вагона або номеру деталі гальмівного обладнання.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89477  
 

Дата реєстрації авторського права  06.06.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ковдря Даніл Вікторович, Тищенко-Горбенко Кирил Павлович, 
Скоропад Ірина Ігорівна, Іськів Ігор Богданович, Федчишин Юрій 
Зенонович  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Акціонерне товариство "Українська залізниця" 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комплекс комп'ютерних програм "Продажа послуг використання 
вагонів в АС Месплан із застосуванням ЕТС "ProZorro.Продажі"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Метою даної розробки є реалізація в АС МЕСПЛАН можливості 
зазначення в електронній заявці типу "Аукціон" з внесенням даних 
про протокол електронних торгів.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89478  
 

Дата реєстрації авторського права  06.06.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Горбачова Ірина Сергіївна, Гусєва Вікторія Володимирівна, Романюк 
Яна Миколаївна, Каменецький Сергій Володимирович, Кондратьєва 
Галина Вікторівна  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Акціонерне товариство "Українська залізниця" 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комплекс комп'ютерних програм "Управління життєвим циклом 
неактивного парку локомотивів АТ "Укрзалізниця"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

До складу програмного комплексу входять: ведення дозволів правління 
АТ "Укрзалізниця" на ввід в НАП та виведення з нього, логічний 
контроль на наявність дозволу при вводі в АРМ ТЧД даних про зміни 
НАП, ведення архіву зміни НАП, формування вихідних довідок.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89479  
 

Дата реєстрації авторського права  06.06.2019  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Чепіжко Сергій Петрович, Кобзєв Антон Володимирович, 
Чередніченко Сергій Анатолійович, Федосєєв Георгій Сергійович, 
Абніцька Світлана Григорівна  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Акціонерне товариство "Українська залізниця" 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комплекс комп'ютерних програм "Надання інформації клієнтам АТ 
"Укрзалізниця" засобами e-mail із накладанням цифрового підпису"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Метою даної розробки є забезпечення системи інформування клієнтів 
залізничного транспорту вантажних перевезень про використання 
коштів за перевезення. В результаті розробки має бути створено 
комплекс програм для автоматичного розрахунку на відправлення 
файлів у форматі xml з інформацією про використання коштів за 
перевезення засобами e-mail, додаючи цифровий підпис відповідальної 
особи.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89480  
 

Дата реєстрації авторського права  06.06.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Комп'ютерна програма для математичного 
моделювання процесу фільтраційної консолідації ґрунтових гребель з 
водоводом"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Комп'ютерна програма являє собою використання систем об'єктно-
орієнтованого програмування для моделювання та чисельного 
розв'язання двовимірної крайової задачі фільтраційної консолідації в 
тілі ґрунтової греблі з водоводом методом радіальних базисних 
функцій. Вона дає можливість не проводити натурних експериментів, 
а провести експерименти програмно та оцінити вплив наявності 
водоводу, а також його пошкоджень на процес фільтраційної 
консолідації в тілі ґрунтової греблі.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89481  
 

Дата реєстрації авторського права  06.06.2019  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Рудюк Максим Дмитрович, Журавський Віктор Вікторович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, створений для кіно  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Сценарій короткометражного ігрового фільму "Ой!"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Молоде подружжя з двома дітьми збирається на дачу аби відпочити 
від міської метушні. Вони вирішують приємне поєднати з корисним та 
вивезти старий мотлох. Між дітьми виникає конфлікт - брат вкрав 
цукерку у сестри. Та батьки настільки зайняті своїми думками, що не 
звертають на це особливої уваги. Та ж сама байдужість та неуважність 
призводить до того, що вони ледь не збивають по дорозі бабцю.             
А після того, як вона раптово помирає, просто ховають "проблему"… 
в килим. Фінал стрічки - непередбачуваний. Адже кара наздоганяє, 
здавалося б, зовсім іншу людину.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89482  
 

Дата реєстрації авторського права  06.06.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лазарєв Анатолій Геннадійович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка творів образотворчого мистецтва "LAZZARO"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89483  
 

Дата реєстрації авторського права  06.06.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Нелюбов Ярослав Сергійович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Фотографічний твір, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірник фотографічних творів "Photon light module system. (модульна 
міні фотостудія із повним контролем освітлення)"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89484  
 

Дата реєстрації авторського права  06.06.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Яремак 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)  Стаття "Оптимізація усталених режимів роботи електроприводних 
насосних агрегатів за критеріями режимної надійності"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Формалізовано задачу оптимізації усталених режимів роботи 
електроприводного насосного агрегату за критеріями надійності в 
багатокритеріальній постановці. Визначено значення "узгодженого 
оптимуму" витрати рідини з метою вибору оптимального за 
надійністю режиму роботи насосного агрегату.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89485  
 

Дата реєстрації авторського права  06.06.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  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)  Письмовий твір наукового характеру "Історія створення та розвитку 
Подільського культурно-просвітительського Центру імені М. К. Реріха"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У творі висвітлено передісторію створення, етапи становлення і 
розвитку, мету і напрями діяльності культурно-просвітительського 
Центру як сучасної громадської організації, яка працює в місті 
Хмельницькому і за його межами.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89486  
 

Дата реєстрації авторського права  06.06.2019  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  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)  Письмовий твір наукового характеру "Значення "Кодексу честі та 
служіння учителя" для педагогів і психологів закладів освіти"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89487  
 

Дата реєстрації авторського права  06.06.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  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)  Письмовий твір наукового характеру "Використання методів 
виховання в сучасній вищій школі"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У творі подано перелік методів морального, естетичного і трудового 
виховання студентів, які застосовуються в умовах сучасної вищої 
школи.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89488  
 

Дата реєстрації авторського права  06.06.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  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)  Письмовий твір наукового характеру "Використання ідей Маніфесту 
гуманної педагогіки при викладанні навчальних дисциплін у вищій 
школі"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 



Авторське право і суміжні права. Бюлетень № 53, 2019 

 

895 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89489  
 

Дата реєстрації авторського права  06.06.2019  
 
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  Ескіз, складений твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірник ескізів "Збірник ескізів авто Романа Хімченка" 
("Модельки")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

У творі "Збірник ескізів авто Романа Хімченка" представлені  ескізи 
автомобілів без проектування  видом збоку та спереду. Це зовсім 
новий смак та дизайн автомобіля і цей образ не існує серед багатьох 
авто світу.   
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89490  
 

Дата реєстрації авторського права  06.06.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Зозуля Володимир Леонідович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Креслення, ілюстрація, складений твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка креслень з ілюстраціями "Проектно-конструкторська 
документація однозарядної антиматеріальної гвинтівки "Т-REX" 
калібру 14,5х114"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89491  
 

Дата реєстрації авторського права  06.06.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мачула Світлана Сергіївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Збірка картин "Краса української душі"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   

Серія авторських картин, створених для прояву та передачі світові 
щирої української душі, незламності українського духу та 
доброзичливості народу.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89492  
 

Дата реєстрації авторського права  06.06.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ковальова Юлія Дмитрівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, ілюстрація, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний твір "Бізнес-ідея Юлії Ковальової "Smart Nails 
Advertising"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Бізнес-ідея Юлії Ковальової "Smart Nails Advertising" є брошурою, в 
якій викладена концепція бізнес-ідеї "Smart Nails Advertising".  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89493  
 

Дата реєстрації авторського права  06.06.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бабаєва Світлана Едуардівна  
 

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 "Мир Азии"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Кожна картина з даної збірки надихає на пізнання культури та релігії 
азійського світу.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89494  
 

Дата реєстрації авторського права  06.06.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Вітлінський Вальдемар Володимирович, Піскунова Олена 
Валеріївна, Ткач Олег Валентинович, Скіцько Володимир Іванович, 
Новоселецький 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)  Навчальний посібник "Математичні моделі та методи ринкової 
економіки: практикум"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У практикумі запропоновано розв'язування типових прикладів та 
завдання для практичних, самостійних та лабораторних робіт з 
математичного моделювання динаміки малого підприємництва, 
економічної безпеки регіонів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89495  
 

Дата реєстрації авторського права  06.06.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Тірська Тетяна Олександрівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Літературний письмовий твір наукового характеру "Омолоджуюча 
гімнастика для обличчя, шиї та зони декольте "FitFace" за методикою 
Тетяни Тірської"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Практичні вправи, що дозволяють користувачеві отримати стійкий 
омолоджуючий ефект обличчя, шиї та зони декольте.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89496  
 

Дата реєстрації авторського права  06.06.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шевченко Сергій 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)  Дитяча книга "Повелитель каміння"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Еней незвичний юнак, який народився з кам'яним серцем.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89497  
 

Дата реєстрації авторського права  06.06.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Макушенко Євген Ігорович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Збірка ескізів "Дизайн та форма Весільних келихів"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Збіркою творів є ескізи дизайну та форми Весільних келихів, які 
наведені в різних ракурсах.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89498  
 

Дата реєстрації авторського права  06.06.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шатарська Інна 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)  Літературний письмовий твір наукового характеру "Навчально-
методичні матеріали для вивчення дисципліни "Прикладне 
моделювання"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

В навчально-методичних матеріалах викладено теми з основ 
економетрики: регресійні моделі, загальна лінійна економетрична 
модель, фіктивні змінні, система одночасних рівнянь.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89499  
 

Дата реєстрації авторського права  06.06.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Добролюбська Юлія Андріївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Книга "Історія середніх віків. Художньо-історична хрестоматія"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Історія середніх віків. Художньо-історична 
хрестоматія. - Одеса : ун-т Ушинського, 2019. - 410 с. 

 

Анотація   

Використаний в ході вивчення історії художньо-історичний образ          
не лише підвищує освітні результати навчального процесу, але й 
підсилює його виховний вплив.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89500  
 

Дата реєстрації авторського права  06.06.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лубко Інна Миколаївна, Попова 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)  Літературний письмовий твір наукового характеру "Римське 
цивільне право: практикум"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Римське цивільне право: практикум / Уклад.        
Лубко І. М., Попова Н. О. - Черкаси : Видавництво ЧНУ ім. Богдана 
Хмельницького, 2017. - 492 с. 

 

Анотація   

Практикум призначений для підготовки практичних занять з 
навчальної дисципліни "Основи римського цивільного права".  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89501  
 

Дата реєстрації авторського права  06.06.2019  
 

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 "Система для обліку, розподілу та надання 
послуг із бронювання паркомісць" ("By Pa Pa Parking")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Проект є клієнт-серверною системою для обліку і розподілу 
паркомісць на паркінгах.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89502  
 

Дата реєстрації авторського права  06.06.2019  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Радзіховська 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)  Монографія "Інтерфейсна складова системи економічної безпеки 
вищих навчальних закладів"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Монографія присвячена дослідженню інтерфейсної складової як 
частини системи економічної безпеки вищих навчальних закладів.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89503  
 

Дата реєстрації авторського права  06.06.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Корнєва Наталя Олександрівна, Богославська Аліна Вікторівна, 
Новіков Ігор Олександрович  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Стаття "Транснаціоналізація світового господарства як прояв 
глобалізації бізнесу"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Розглянуто послідовну трансформацію транснаціоналізації 
економічної діяльності на сучасному етапі розвитку світової 
економіки.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89504  
 

Дата реєстрації авторського права  06.06.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ревуцька Алла Олександрівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Уманський національний університет садівництва 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір "Робочий зошит з дисципліни 
"Національна економіка"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   

Робочий зошит для проведення практичних занять та самостійної 
роботи студентів галузей знань: 05 "Соціальні та поведінкові науки, 
07 "Управління та адміністрування" з дисципліни "Національна 
економіка". 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89505  
 

Дата реєстрації авторського права  06.06.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Герасименко Володимир Володимирович, Скорюкова Яніна 
Германівна, Козачко Олексій Миколайович  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Комп'ютерна програма "3-D діагностики деформацій хребта та 
грудної клітки"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Програма використовує розроблений нами програмний алгоритм 
обробки тривимірних зображень для встановлення виду та ступеня 
деформації грудної клітки та хребта з метою динамічного 
спостереження за деформацією в ході реабілітаційних заходів та в 
період після оперативного втручання.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89506  
 

Дата реєстрації авторського права  06.06.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Хомчак Олена Геннадіївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Літературний письмовий твір наукового характеру "Методичні 
рекомендації до практичних занять і самостійної роботи з курсу 
"Етнолінгвістика"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Методичні рекомендації до практичних занять і 
самостійної роботи з курсу "Етнолінгвістика" / уклад. О. Г. Хомчак. - 
Мелітополь : ФОП Однорог Т. В. - 2019. - 22 с. 

 
Анотація   

Твір пизначений для підготовки до практичних занять і самостійної 
роботи студентів магістратури спеціальностей: "035.01 Філологія. 
Українська мова і література", "014.01 Середня освіта (Українська 
мова і література)".  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89507  
 

Дата реєстрації авторського права  06.06.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Пігнастий Максим Олегович, Колесніков Дмитро 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 "Система для моделювання магістрального 
конвеєра з використанням нейронної мережі "MCNetwork"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Програмна система моделює поведінку та роботу магістрального 
конвеєра за допомогою нейронної мережі. Допомагає для великих та 
середніх підприємств створювати модель управління, що допоможе 
збільшити об'єм продукції за короткий проміжок часу завдяки тому, 
що зменшиться період очікування сировини між верстатами в період 
їх виробництва.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89508  
 

Дата реєстрації авторського права  06.06.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Свірський Юрій 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 "Освітня інформаційна система "SK EduPlatform" 
("ОІС "SK EduPlatform")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма створена для: обліку та структуризації даних дошкільних 
та загальноосвітніх навчальних закладів, забезпечення прозорої 
реєстрації у навчальні заклади та боротьби з корупцією у даній сфері 
шляхом автоматизації процесів.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89509  
 

Дата реєстрації авторського права  06.06.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кучеренко Наталія Леонідівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   
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Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір учбово-практичного характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір науково-практичного характеру 
"Обучающая программа  "Школа-Психология для всех" ("Школа-
Психология для всех")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Твір містить два ступені наукової програми і факультативи, а семе: 
перший ступінь - базова практична психологія, в яку входять 
відомості та інформація, завдання та тести; другий ступінь - 
нумерологія в психології: практична допомога у нумерології; 
розрахунки дат народження по квадрату Піфагора.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89510  
 

Дата реєстрації авторського права  06.06.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Голіков Антон Вадимович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Давай"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89511  
 

Дата реєстрації авторського права  06.06.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Голіков Антон Вадимович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Соромно"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89512  
 

Дата реєстрації авторського права  06.06.2019  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Голіков Антон Вадимович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Не дави"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89513  
 

Дата реєстрації авторського права  06.06.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Голіков Антон Вадимович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Без тебе"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89514  
 

Дата реєстрації авторського права  06.06.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Голіков Антон Вадимович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Де ти є"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89515  
 

Дата реєстрації авторського права  06.06.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Голіков Антон Вадимович  
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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 "Щоб ти змогла сказати"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89516  
 

Дата реєстрації авторського права  06.06.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Голіков Антон Вадимович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Де ті світи"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89517  
 

Дата реєстрації авторського права  06.06.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Голіков Антон Вадимович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Їдемо далі"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89518  
 

Дата реєстрації авторського права  06.06.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Голіков Антон Вадимович  
 

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 "Зима"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89519  
 

Дата реєстрації авторського права  06.06.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Голіков Антон Вадимович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Пісня "Так"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89520  
 

Дата реєстрації авторського права  06.06.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дроботенко Мар'яна Олександрівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Монографія "Освітня самореалізація філософії: тенденції і 
перспективи"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Дроботенко М. О. Освітня самореалізація філософії : 
тенденції і перспективи : Монографія. - Харків : ФОП Панов А. М. -  
2018. - 300 с. 

 
Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89521  
 

Дата реєстрації авторського права  06.06.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дроботенко Мар'яна 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)  Розділ 2.3 монографії "Суспільне покликання філософії освіти у 
сучасних соціокультурних контекстах" під назвою "Людинотворчий 
потенціал та функціональні можливості релігійного виховання у 
стратегіях сучасного виховання"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Дроботенко М. О. Людинотворчий потенціал та 
функціональні можливості релігійного виховання у стратегіях 
сучасного виховання // Суспільне покликання філософії освіти у 
сучасних соціокультурних контекстах. - 2014. - С. 175-205. 

 

Анотація   

 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89522  
 

Дата реєстрації авторського права  06.06.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сидоренко Юлія Всеволодівна, Нефьодов Олексій Сергійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Мобільна гра платформер з елементами фізики"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Розроблено незвичайну ігрову механіку управління, з урахуванням 
особливостей пристроїв з сенсорним екраном. Також значну увагу 
було приділено створенню рівнів та їх збереженню.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89523  
 

Дата реєстрації авторського права  06.06.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Finanwen (псевдонім)  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Музичий твір без тексту "The Emperor"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89524  
 

Дата реєстрації авторського права  06.06.2019  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Finanwen (псевдонім)  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Музичний твір без тексту "The Empress"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89525  
 

Дата реєстрації авторського права  06.06.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Finanwen (псевдонім)  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір без тексту  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Музичний твір без тексту "The High Priestess"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89526  
 

Дата реєстрації авторського права  06.06.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Finanwen (псевдонім)  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір без тексту  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Музичний твір без тексту "The Magician"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89527  
 

Дата реєстрації авторського права  06.06.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Finanwen (псевдонім)  
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Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір без тексту  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Музичний твір без тексту "The Fool"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89528  
 

Дата реєстрації авторського права  06.06.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Finanwen (псевдонім)  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір без тексту  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Музичний твір без тексту "Bilbo's Song"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89529  
 

Дата реєстрації авторського права  06.06.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Костиря Ірина Валентинівна, Пономарьов Олександр Семенович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчально-методичний посібник "Практикум з філософії освіти"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Пономарьов О. С. Практикум з філософії освіти : 
навчально-методичний посібник / О. С. Пономарьов, І. В.  Костиря. -  
Харків : НТУ "ХПІ", 2019. - 104 с. 

 

Анотація   

Навчально-методичний посібник "Практикум з філософії освіти" 
спрямований на підвищення рівня засвоєння студентами навчального 
матеріалу з філософії освіти.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89530  
 

Дата реєстрації авторського права  06.06.2019  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Под'ячев Станіслав 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 письмовий твір "Описание проекта "Blockchain Art 
Hackathon"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

"Blockchain Art Hackathon" - проект передбачає проведення ряду 
заходів щодо осмислення сучасних технологічних, соціальних і 
філософських напрямків, в результаті яких за допомогою різних 
художніх засобів створюються твори мистецтва.   
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89531  
 

Дата реєстрації авторського права  06.06.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  IKSTINA (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 "Всю ніч (літали)"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

"Всю ніч (літали)" - музичний твір з текстом, в якому йдеться про 
піднесені почуття до своєї другої половинки.   
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89532  
 

Дата реєстрації авторського права  06.06.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сивун Катерина 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 "Злива"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89533  
 

Дата реєстрації авторського права  06.06.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  IKSTINA (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 "Тигрица"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 "Тигрица" - музичний твір з текстом, російською мовою, в якому 
йдеться про затвердження себе як особистості незалежної від 
сторонніх думок та поглядів.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89534  
 

Дата реєстрації авторського права  06.06.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Коростельова Катерина Миколаївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка "Сборник оригинальних произведений ХХІ-го века 
"Мудрость" (стихи, проза, высказывания, афоризмы)"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Збірка включає вірші, прозові твори і афоризми в стилі "розуміння 
життєвих обставин", які відображають думки автора про життя і 
поведінку людства.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89535  
 

Дата реєстрації авторського права  06.06.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сотников Олег Віталійович, Чигір Роман Леонідович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом, збірник творів  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка пісень "Видих Вдих"   
 



Авторське право і суміжні права. Бюлетень № 53, 2019 

 

912 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Це музичний твір складено з поезії та чарівних звуків музики 
декількома ентузіастами і фахівцями у тридцять одній пісні.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89536  
 

Дата реєстрації авторського права  06.06.2019  
 

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  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Поліпшення відображення сайту 
taburetka.ua"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89537  
 

Дата реєстрації авторського права  06.06.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Птащенко Олена 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 "Особливості розвитку міжнародного 
маркетингу високих технологій в умовах глобалізації"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Розглянуті основні тенденції розвитку міжнародного маркетингу у 
сфері високотехнологічного підприємництва.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89538  
 

Дата реєстрації авторського права  06.06.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Птащенко 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  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір "Міжнародний маркетинг високих 
технологій та його взаємозв'язок з інтеграцією та глобалізацією"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Визначено, що сучасним інстументарієм міжнародного маркетингу 
технологій є Інтернет-маркетинг.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89539  
 

Дата реєстрації авторського права  06.06.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Птащенко Олена 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 "Теоретичні аспекти використання 
бенчмаркінгу для просування високотехнологічної продукції на 
міжнародних ринках"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Досліджено основні переваги використання бенчмаркінгу для 
просування високотехнологічної продукції.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89540  
 

Дата реєстрації авторського права  06.06.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Анна Аніма (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 "Круги на воде"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Розповідь про пригоди звичайної дівчини з маленького міста, яка 
довго шукала себе, мріяла про кохання, вчилася розбиратися в людях, 
прощати та просто цікаво жити.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89541  
 

Дата реєстрації авторського права  06.06.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Птащенко Олена 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 "Використання маркетингових 
інструментів для забезпечення позиціонування високотехнологічної 
продукції"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Представлено огляд маркетингового інструментарію для забезпечення 
позиціонування високотехнологічної продукції на ринку.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89542  
 

Дата реєстрації авторського права  06.06.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Птащенко Олена 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 "Комунікаційні стратегії розвитку 
високотехнологічного маркетингу"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Розглянуті особливості високотехнологічного маркетингу, його 
специфіку використання на ринку.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89543  
 

Дата реєстрації авторського права  06.06.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Акбаш Катерина Сергіївна, Малохатко Ярослава 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 "Статистичний 
аналіз закономірностей у творах Шопена"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

У даному дослідженні вперше проводиться статистична обробка 
музичних елементів у музичних творах на предмет виявлення 
математичних закономірностей.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89544  
 

Дата реєстрації авторського права  06.06.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Наконечна Світлана Павлівна, Попель Сергій Любомирович, 
Баскевич 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 "Спосіб діагностики вигинів хребетного стовпа"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Відомо, що загальна діагностика сколіозу базується або на візуально-
пальпаторних оцінках, або на вимірюванні лінійно-кутових 
характеристиках окремих частин тіла на рентгенограмах.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89545  
 

Дата реєстрації авторського права  06.06.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мамикіна Анжеліна Іванівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Наукова стаття "До проблеми розвитку музично-стильового 
мислення майбутніх учителів музики в процесі виконавсько-
інструментальної підготовки"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

У статті представлено результати теоретичного узагальнення 
проблеми музично-стильового мислення майбутніх учителів музики.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89546  
 

Дата реєстрації авторського права  06.06.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мамикіна Анжеліна 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)  Наукова стаття "Педагогічні умови індивідуалізації навчання 
майбутніх учителів музичного мистецтва в процесі фортепіанної 
підготовки"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У статті представлено результати теоретичного узагальнення 
проблеми індивідуалізації навчання майбутніх учителів музичного 
мистецтва в процесі фортепіанної підготовки.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89547  
 

Дата реєстрації авторського права  06.06.2019  
 
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  Літературний письмовий твір, складений твір, ілюстрація, твір 
образотворчого мистецтва  

 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Книга "Открытое Знание (Цитаты из Учения Матери Мира по 
основным Темам) в двух томах"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

В книзі "Открытое Знание (Цытаты Учения из Учения Матери Мира 
по основным Темам)" зібрані цитати із Вчення, Фрагменти її 
Сокральної Поезії по основних темах, які хвилюють душу людини.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89548  
 

Дата реєстрації авторського права  06.06.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Хвостенко Дмитро 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 "Не спіши"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Пісня про кожного з нас - людей, які мріють і живуть.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89549  
 

Дата реєстрації авторського права  06.06.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Остапенко Артем 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 "Lattice Boltzmann Fluid" ("LBFluid")  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Комп'ютерна програма призначена для моделювання течій в'язкої 
рідини методом градкових рівнянь Больцмана.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89550  
 

Дата реєстрації авторського права  06.06.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Рибак Олег Юрійович, Атоян Артем Карпович, Фельдман Олександр 
Михайлович  

 

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 "Типова 
навчальна програма контраварійної підготовки водіїв колісних 
транспортних засобів із застосуванням адаптованих до умов дорожнього 
руху стандартних операційних процедур автомобільного спорту"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Типова навчальна програма контраварійної підготовки водіїв 
колісних транспортних засобів із застосуванням адаптованих до умов 
дорожнього руху стандартних операційних процедур автомобільного 
спорту є програмою, призначеною до використання з метою підвищення 
рівня водійської майстерності професійних і непрофесійних водіїв 
колісних транспортних засобів.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89551  
 

Дата реєстрації авторського права  06.06.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Грабчак Ольга Валентинівна (Буянська Ольга Валентинівна)  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   
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Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Стаття "Вплив рівня домагань на сформованість професійних 
домагань особистості"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У статті подано результати теоретичного дослідження ролі рівня 
домагань як основного критерію та показника сформованості 
професійних домагань особистості.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89552  
 

Дата реєстрації авторського права  06.06.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Андрющенко 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 "Інстументи в управлінні конкурентоспроможністю суб'єктів 
інноваційного підприємництва"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89553  
 

Дата реєстрації авторського права  06.06.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Андрющенко 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)  Монографія "Розвиток виробничого інфраструктурного комплексу в 
національній економіці: науково-теоретичні засади, методологічні 
основи, механізми економічного регулювання"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Андрющенко К. А. Розвиток виробничого 
інфраструктурного комплексу в національній економіці: науково-
теоретичні засади, методологічні основи, механізми економічного 
регулювання. Монографія. - К. : ТОВ "ДКС Центр", 2014. - 420 с. 

 

Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89554  
 

Дата реєстрації авторського права  06.06.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Андрющенко 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 "Розвиток інноваційної активності підприємств будівельної 
галузі"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89555  
 

Дата реєстрації авторського права  06.06.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Андрющенко 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 "Вплив державного регулювання на розвиток бізнесу: досвід 
США"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89556  
 

Дата реєстрації авторського права  07.06.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Львов Геннадій Іванович, Костромицька Ольга Анатоліївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Національний технічний університет "Харківський політехнічний 
інститут" 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчально-методичний посібник "Контактна механіка та чисельне 
моделювання удару"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   

В посібнику для студентів та інженерно-технічних працівників 
представлено методики розв'язання задач динамічного відгуку 
тривимірних структур.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89557  
 

Дата реєстрації авторського права  07.06.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кавунова Оксана Володимирівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Український державний проектно-технологічний науково-дослідний 
інститут цивільної авіації "Украеропроект" 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір містобудування  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір містобудування "Реконструкція, будівництво аеродромного 
комплексу КП "Міжнародний аеропорт "Одеса". Стадія "Проект"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Реконструкція аеродрому обумовлена необхідністю прийому нових 
сучасних типів повітряних суден кодової букви "D" та подовження 
експлуатаційного ресурсу аеродрому потребують реконструкції 
елементів існуючих аеродромних покриттів.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89558  
 

Дата реєстрації авторського права  07.06.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Пінчук Ольга Федорівна, Душний Михайло 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 
"Мотиваційний онлайн курс "Дії до мрії"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Кожна людина є неймовірним ресурсом і сама будує власне життя. За 
час проходження курсу, слухачі можуть навчитися усвідомлювати та 
формулювати власні мрії та цілі.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89559  
 

Дата реєстрації авторського права  07.06.2019  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гілевич Тетяна Олександрівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір практичного характеру "Програма 
школи культурного розвитку "Elegance"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Авторська програма школи культурного розвитку призначена для 
дітей, щоб розкрити найкращі сторони їхньої особистості, розвинути в 
них культурні, естетичні, соціальні навики, які допоможуть їм 
відчувати себе впевнено і щасливо у житті.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89560  
 

Дата реєстрації авторського права  07.06.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Касатонова Інна Анатоліївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Касатонова Інна Анатоліївна, 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 "Віртуальні підприємства 
корпоративного сектору економіки"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У творі наведено порівняльну характеристику програм електронної 
форми взаємодії підприємств країни, що свідчить про велику 
кількість привабливих ознак такої взаємодії у порівнянні з 
незначними недоліками процесів електронної форми ведення 
господарювання на всіх рівнях нашого суспільства.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89561  
 

Дата реєстрації авторського права  07.06.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ремізанцева Катерина 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  
 



Авторське право і суміжні права. Бюлетень № 53, 2019 

 

922 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний твір наукового характеру "Англійська мова 
професійно-ділового спілкування. Робочий зошит для тестування на 
практичних заняттях для студентів 4 курсу освітнього ступеня 
"бакалавр" денної форми навчання усіх спеціальностей. Частина 2 
(Варіант 1)"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Твір допоможе студентам опрацювати основні поняття дисципліни, 
підготуватися до складання ЗНО з англійської мови при вступі до 
магістратури.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89562  
 

Дата реєстрації авторського права  07.06.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Буданов Павло Феофанович, Бровко Костянтин Юрійович, Чернюк 
Артем Михайлович, Пантєлєєва Ірина 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)  Монографія "Підвищення надійності роботи інформаційно-керуючих 
систем електричних станцій на основі вдосконалення фрактально-
кластерної моделі"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Монографія присвячена вирішенню проблеми підвищення надійності 
роботи інформаційно-керуючих систем програмно-технічного 
комплексу автоматизованих систем управління технологічним 
процесом енергоблоків електростанцій на основі вдосконаленої 
фрактально-кластерної моделі.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89563  
 

Дата реєстрації авторського права  07.06.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Білоцерківська Юлія 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 "Взаємозв'язок типологічних 
властивостей особистості з особливостями формування 
конструктивних стратегій поведінки в міжособистісних відносинах у 
процесі професійного навчання"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Розглянуто особливості формування конструктивних стратегій 
поведінки в процесі навчання.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89564  
 

Дата реєстрації авторського права  07.06.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Подік Іванна Іванівна, Білецька Ганна Миколаївна, Ковтунович 
Наталія Леонідівна  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Університет державної фіскальної служби України 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, похідний твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "SAF-T UA для проведення е-аудиту (проект)" ("SAF-T UA")  
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Розроблено на основі другої версії стандартного податкового 
аудиторського файлу, з урахуванням вітчизняної практики ведення 
бухгалтерського обліку.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89565  
 

Дата реєстрації авторського права  07.06.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Рибачок Наталія Антонівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір "Операційна система Linux: інструкції 
до виконання лабораторних робіт з дисципліни "Операційні системи". 
Частина 1"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Навчальний посібник призначений для ознайомлення із 
теоретичними основами функціонування ОС Linux та практичними 
прийомами роботи в оболонці bash. Детально розглянуто роботу із 
файловими системами (створення розділів, форматування, 
монтування, операції із об'єктами файлової системи ) та процесами 
(запуск фонових завдань, моніторинг процесів, надсилання сигналів, 
робота із засобами перенаправлення введення-виведення). 
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89566  
 

Дата реєстрації авторського права  07.06.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Рибачок Наталія Антонівна  
 

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 "Операційна система Windows: інструкції до 
виконання лабораторних робіт з дисципліни "Операційні системи". 
Частина 1"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Навчальний посібник розроблено для ознайомлення студентів із 
теоретичними основами функціонування операційних систем та 
практичними прийомами використання системного програмного 
забезпечення на прикладі ОС Windows, а також вимогами до 
виконаних лабораторних робіт.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89567  
 

Дата реєстрації авторського права  07.06.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Рибачок Наталія Антонівна  
 

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 "Операційна система Linux: інструкції 
до виконання лабораторних робіт з дисципліни "Операційні системи". 
Частина 1"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Навчальний посібник призначений для ознайомлення із 
теоретичними основами функціонування ОС Linux та практичними 
прийомами роботи в оболонці bash. Детально розглянуто роботу із 
файловими системами (створення розділів, форматування, 
монтування, операції із об'єктами файлової системи ) та процесами 
(запуск фонових завдань, моніторинг процесів, надсилання сигналів, 
робота із засобами перенаправлення введення-виведення).  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89568  
 

Дата реєстрації авторського права  07.06.2019  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Рибачок Наталія 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)  Літературний письмовий твір "UML моделювання поведінки систем 
організації волонтерських обчислень в браузері з використанням Web 
Worker"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Проведено моделювання поведінки систем організації волонтерських 
обчислень в браузері з використанням Web Worker. Результати є 
відповідні  діаграмами варіантів використання для волонтера, 
адміністратора, Web Worker, таймера. Описано високорівневий 
сценарій варіанта використання "Обчислення роботи", який 
проілюстровано діаграмою послідовності.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89569  
 

Дата реєстрації авторського права  07.06.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Рибачок Наталія Антонівна  
 

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 "Операційна система Windows: інструкції до 
виконання лабораторних робіт з дисципліни "Операційні системи". 
Частина 2"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Навчальний посібник розроблено для ознайомлення студентів із 
рекомендаціями до виконання лабораторних робіт №1-№3 із 
дисципліни "Операційні системи", що присвячені використанню 
системного програмного забезпечення на прикладі ОС Windows. 
Розглянуто теми встановлення та налаштування віртуальних машин, 
дослідження режимів роботи обчислювальної системи та обробки 
переривань за допомогою консолі Performance Monitor та операції із 
дисками (створення віртуальних жорстких дисків, розділів, 
форматування, монтування, використання зв'язків у файлових 
системах).  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89570  
 

Дата реєстрації авторського права  07.06.2019  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Артьомова Аліна Вадимівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського 
"Харківський авіаційний інститут" 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Програмний комплекс застосування 
циклічної компоненти за методом Фур'є з використанням 
інтегрованого пакета системи MAPLE"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма призначена для обробки та аналізу результатів розрахунку 
економічних сезонних процесів, що дозволило підвищити точність 
прогнозу прибутків та витрат підприємства.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89571  
 

Дата реєстрації авторського права  07.06.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Антипова Світлана Олександрівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Постановка твору, створеного для сценічного показу, похідний твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Сценічна обробка хореографічної постановки балету "Лускунчик"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89572  
 

Дата реєстрації авторського права  07.06.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Антипова Світлана Олександрівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Постановка твору, створеного для сценічного показу, похідний твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Сценічна обробка хореографічної постановки балету "Русалочка"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89573  
 

Дата реєстрації авторського права  07.06.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Антипова Світлана Олександрівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Постановка твору, створеного для сценічного показу, похідний твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Сценічна обробка хореографічної постановки балету "Алиса в стране 
чудес"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89574  
 

Дата реєстрації авторського права  07.06.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Антипова Світлана Олександрівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Постановка твору, створеного для сценічного показу, похідний твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Сценічна обробка хореографічної постановки балету "Пітер Пен"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89575  
 

Дата реєстрації авторського права  07.06.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Антипова Світлана Олександрівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Постановка твору, створеного для сценічного показу, похідний твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Сценічна обробка хореографічної постановки балету "Червона 
шапочка"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89576  
 

Дата реєстрації авторського права  07.06.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Антипова Світлана Олександрівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Постановка твору, створеного для сценічного показу  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Сценічна обробка хореографічної постановки балету "Попелюшка"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89577  
 

Дата реєстрації авторського права  07.06.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Євдокимов Віктор Валерійович, Коцюба Ірина Григорівна, Морозов 
Андрій Васильович, Левківський Віталій Леонідович  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Євдокимов Віктор Валерійович, Коцюба Ірина Григорівна, Морозов 
Андрій Васильович, Левківський Віталій Леонідович, Житомирський 
державний технологічний університет 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, ілюстрація  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір "Блок-схема алгоритму програми 
"Municipal waste counter (MWC)"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

В блок-схемі описується новий науково зумовлений підхід, що використовує 
моделювання системної динаміки для прогнозування обсягу 
накопичення твердих комунальних відходів, зосереджуючи увагу на 
Житомирській області, як приклад дослідження в даній сфері.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89578  
 

Дата реєстрації авторського права  07.06.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кучерявенко Ігор В'ячеславович, Майборода Юлія Миколаївна, 
Варава Вячеслав Васильович, Бєляєв Микола Іванович  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Усний  твір  з ілюстраціями "Призначення, склад та загальна будова 
переносного протитанкового ракетного комплексу "Стугна-П"    

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Метою усного твору з ілюстраціями є наочне ознайомлення з 
призначенням, складом та загальною будовою переносного 
протитанкового ракетного комплексу "Стугна-П".  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89579  
 

Дата реєстрації авторського права  07.06.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Легеза Віктор Петрович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Метод наближеного представлення неявно заданої 
функції степеневими рядами"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89580  
 

Дата реєстрації авторського права  07.06.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Вратарьова Ірина Олександрівна, Таршис Борис Віталійович, 
Сидорчук Марія Анатоліївна  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, створений для кіно  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Сценарій повнометражного художнього фільму "Вершина"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Зворушлива історія, заснована на реальних подіях, про неочікуване 
кохання і конфлікт поколінь, про жорстокість долі і пересічну жінку, 
яка живе проблемами інших, але має знайти сина, що зник в горах, і 
яка через втрату повертає собі власне життя.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89581  
 

Дата реєстрації авторського права  07.06.2019  
 



Авторське право і суміжні права. Бюлетень № 53, 2019 

 

930 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Винник Віктор Богданович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Книга "90/60/90. Без імен" ("90/60/90")  
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Книга "90/60/90. Без імен" - це дебютна робота автора Віктора 
Винника, до якої увійшли його спогади про 90-ті роки.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89582  
 

Дата реєстрації авторського права  07.06.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Винник Віктор Богданович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Музичний альбом "Я з України"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89583  
 

Дата реєстрації авторського права  07.06.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Винник Віктор Богданович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Музичний альбом "Кулями Любов..."   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89584  
 

Дата реєстрації авторського права  07.06.2019  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Винник Віктор Богданович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Музичний альбом "Мерідіани"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89585  
 

Дата реєстрації авторського права  07.06.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Винник Віктор Богданович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Музичний альбом "Війни в прямому ефірі"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89586  
 

Дата реєстрації авторського права  07.06.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Качало Людмила Ярославівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Музичний твір з текстом "Не віддам нікому" ("Не віддам...")  
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89587  
 

Дата реєстрації авторського права  07.06.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Качало Людмила Ярославівна  
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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 "Забери мене" ("Забери")  
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89588  
 

Дата реєстрації авторського права  07.06.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Удовиченко Максим Дмитрович, Афанасьєва 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)  Програмний продукт "Веб-система бронювання столів із 
урахуванням смакових уподобань гостей ресторанів"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Програмний продукт складається із таких функціональних модулів 
"Вступ", "Опис алгоритму", "Як використовувати", "Код".  
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89589  
 

Дата реєстрації авторського права  07.06.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Будаєва Ірина Василівна, Ревенко Георгій Олександрович, Якімова 
Світлана Володимирівна, Олійник Віра Василівна, Дорошенко 
Володимир 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)  Наукова стаття " Найпоширеніші клінічні форми ентеровірусної 
інфекції у Дніпропетровському регіоні"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Будаєва І. В., Ревенко Г. О., Якімова С. В., 
Олійник В. В, Дорошенко В. Ф. / Найпоширеніші клінічні форми 
ентеровірусної інфекції у Дніпропетровському регіоні // Актуальна 
інфектологія. - 2017. - т. 5. - С. 213-216. 

 
Анотація   

У статті розглянуті епідеміологічні та клінічні особливості 
ентеровірусної інфекції у Дніпропетровському регіоні.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89590  
 

Дата реєстрації авторського права  07.06.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Alex Marti (псевдонім)  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Текст до пісні "Зорі-черешні"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89591  
 

Дата реєстрації авторського права  07.06.2019  
 

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)  Літературний твір науково-практичного характеру "Explanation of 
dark matter, dark energy and dark space: experimental proofs of existence 
of invisible universes"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У статті доводиться принцип фізичної реальності уявних чисел, з 
використанням якого феномен темної матерії, темної енергії і темного 
простору пояснюється існуванням невидимих всесвітів.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89592  
 

Дата реєстрації авторського права  07.06.2019  
 

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 технічного характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Письмовий твір технічного характеру "Постійно-діюча онлайн-
платформа з вивчення та аналізу громадської думки"   

 



Авторське право і суміжні права. Бюлетень № 53, 2019 

 

934 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Платформа надає можливість реалізувати принцип народовладдя 
через постійний моніторинг проблем держави у всіх спектрах 
соціального, політичного, культурного життя соціуму.    
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89593  
 

Дата реєстрації авторського права  10.06.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  АЛЬ МАРІДІ АЛІ ТАЛАЛ  
 

Повне ім'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 з бурштину "Портрет Шейха Хамада бен Халіфа аль-Тані та 
Шейхи Мози бінт Насер аль-Міснед з кубком Чемпіонату Світу 2022 
по футболу" ("Портрет з кубком ЧС 2022 по футболу")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

"Портрет Шейха Хамада бен Халіфа аль-Тані та Шейхи Мози бінт 
Насер аль-Міснед з кубком Чемпіонату Світу 2022 по футболу"; 
розмір 60×80 см., вага 408 гр.; виготовлений з натурального 
обробленого українського бурштину Клесівського родовища 
Сарненського району Рівненської області.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89594  
 

Дата реєстрації авторського права  10.06.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Чуницька 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)  Наукова стаття "Проблеми і перспективи розбудови 
інфраструктурного потенціалу фінансового ринку в умовах 
економічних шоків"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Чуницька І. І. Проблеми і перспективи розбудови 
інфраструктурного потенціалу фінансового ринку в умовах 
економічних шоків // Проблеми економіки. - 2015. - № 4. - С. 279-284. 

 

Анотація   

Статтю присвячено систематизації проблем розвитку 
інфраструктурного потенціалу фінансового ринку та пошуку шляхів 
їх вирішення в умовах економічних шоків.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89595  
 

Дата реєстрації авторського права  10.06.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Чуницька 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)  Наукова стаття "Розвиток організаційної та інформаційної складових 
інфраструктурного потенціалу фінансового ринку"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Чуницька І. І. Розвиток організаційної та 
інформаційної складових інфраструктурного потенціалу фінансового 
ринку // Бізнес Інформ. - 2016. - № 11. - С. 240-246. 

 

Анотація   

Стаття присвячена проблемам розвитку організаційної та 
інформаційної складових інфраструктурного потенціалу фінансового 
ринку, виявленню проблем та обґрунтуванню шляхів їх подолання.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89596  
 

Дата реєстрації авторського права  10.06.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Чуницька 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)  Наукова стаття "Методичні підходи до моделювання напрямів 
нарощування інфраструктурного потенціалу фінансового ринку"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Стаття присвячена проблемам визначення напрямів нарощування 
інфраструктурного потенціалу фінансового ринку України.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89597  
 

Дата реєстрації авторського права  10.06.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Чуницька Ірина 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)  Наукова стаття "Розвиток організаційної складової 
інфраструктурного потенціалу фінансового ринку"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Чуницька І. І. Розвиток організаційної складової 
інфраструктурного потенціал фінансового ринку // Економіка 
Держава. - 2014. - № 11. - С. 32-35. 

 

Анотація   

Стаття присвячена проблемам і перспективам розвитку 
організаційної складової інфраструктурного потенціалу ринку 
фінансів.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89598  
 

Дата реєстрації авторського права  10.06.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Чуницька 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)  Наукова стаття "До питання теоретичної концептуалізації поняття 
"Фінансовий ринок"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Стаття присвячена з'ясуванню питань, пов'язаних із визначенням та 
наповненням поняття "фінансовий ринок", як теоретико-
методологічного базису конкретних управлінських кроків щодо 
функціонування і розвитку цього ринку в умовах глобальної 
фінансиалізації.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89599  
 

Дата реєстрації авторського права  10.06.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Караєва Соломія Ігорівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Оповідання "Чумацьке слово"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У літню спеку чи дощовий день цікава оповідка завжди знайде 
допитливого слухача.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89600  
 

Дата реєстрації авторського права  10.06.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Нехай Світлана Едуардівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру, ілюстрація, 
складений твір  

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Складений твір "Настольная игра-тренажер "Магнит для денег" 
("Магнит для денег")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89601  
 

Дата реєстрації авторського права  10.06.2019  
 

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 "Home management system"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Забезпечення контролю, керування та моніторингу основних 
показників стану житлового будинку.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89602  
 

Дата реєстрації авторського права  10.06.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Матвійцев Ігор Сергійович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Веб-сайт "Dream & Discover" ("D&D")  
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   

Програма є інтернет-ресурсом, який дозволяє досвідченим туристам, 
любителям та новачкам ділитися корисною та цікавою інформацію 
про свої подорожі.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89603  
 

Дата реєстрації авторського права  10.06.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Баклан Олексій Вячеславович (Baklan)  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Liar"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89604  
 

Дата реєстрації авторського права  10.06.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Матяш Андрій Васильович (Даромир Матяш), Бургун Олександр 
Михайлович (Світовид Бургун)  

 

Повне ім'я 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 "Інноваційна родинна програма 
соціальної комунікації "Родинні фестивалі країни "Святограй"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Організація, проведення родинних фестивалів "СВЯТОГРАЙ", 
кожної пори року, допоможе налаштувати живу естафету передачі 
нашим дітям і онукам кращих родинних традицій і цінностей.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89605  
 

Дата реєстрації авторського права  10.06.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Омельчук Любов Олександрівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 



Авторське право і суміжні права. Бюлетень № 53, 2019 

 

939 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір (поезія)  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірник дитячих віршів "Симбіоз"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89606  
 

Дата реєстрації авторського права  10.06.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Клименко Рада Леонідівна (Ясновидиця Радислава)  
 
Повне ім'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 - Леля Ванга/Lelya 
Vanga/Lelya Ванга/Тётя Ванга/Тітка Ванга/Леля Ванга в Україні/ 
Леля Ванга в Києві/Леля Ванга в Европі/Леля Ванга в России/Lelya 
Vanga in Ukraine"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

"Знак для товарів і послуг - Леля Ванга/Lelya Vanga/Lelya Ванга/Тётя 
Ванга/Тітка Ванга/Леля Ванга в Україні/Леля Ванга в Києві/Леля 
Ванга в Европі/Леля Ванга в России/Lelya Vanga in Ukraine" 
використовується для надання інформації про допомогу людям та 
позначення товарів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89607  
 

Дата реєстрації авторського права  10.06.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дубєнко Костянтин 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 "Магазин"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Пісня "Магазин" створена в жанрі "альтернативний рок".  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89608  
 

Дата реєстрації авторського права  10.06.2019  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дубєнко Костянтин 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 "Спать"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Пісня "Спать" створена в жанрі "альтернативний рок".  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89609  
 

Дата реєстрації авторського права  10.06.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дубєнко Костянтин 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 "Дорога"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Пісня "Дорога" створена в жанрі "альтернативний рок".  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89610  
 

Дата реєстрації авторського права  10.06.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дубєнко Костянтин 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 "Привет"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Пісня "Привет" створена в жанрі "альтернативний рок".  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89611  
 

Дата реєстрації авторського права  10.06.2019  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дубєнко Костянтин 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 "Самодостаточность"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Пісня "Самодостаточность" створена в жанрі "альтернативний рок".  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89612  
 

Дата реєстрації авторського права  10.06.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дубєнко Костянтин 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 "Потерял интерес"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Пісня "Потерял интерес" створена в жанрі "альтернативний рок".  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89613  
 

Дата реєстрації авторського права  10.06.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дубєнко Костянтин 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 "Рыжая"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Пісня "Рыжая" створена в жанрі "альтернативний рок".  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89614  
 

Дата реєстрації авторського права  10.06.2019  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дубєнко Костянтин 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 "Гулять"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Пісня "Гулять"  створена в жанрі "альтернативний рок".  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89615  
 

Дата реєстрації авторського права  10.06.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дубєнко Костянтин 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 "Лень"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Пісня "Лень" створена в жанрі "альтернативний рок".  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89616  
 

Дата реєстрації авторського права  10.06.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дубєнко Костянтин 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 "Любовь"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Пісня "Любовь" створена в жанрі "альтернативний рок".  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89617  
 

Дата реєстрації авторського права  10.06.2019  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дубєнко Костянтин 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 "16"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Пісня "16" створена в жанрі "альтернативний рок".  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89618  
 

Дата реєстрації авторського права  10.06.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дубєнко Костянтин 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 "Девушка в моем телефоне"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Пісня "Девушка в моем телефоне" створена в жанрі "альтернативний 
рок".  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89619  
 

Дата реєстрації авторського права  10.06.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Харченко Володимир Петрович, Рябоконь Всеволод Андрійович, 
Клобуков Віталій Віталійович, Зиков Олег Сергійович  

 
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 "Визначення та супровід об'єктів" з 
використанням елементів комп'ютерного бачення та штучного 
інтелекту" ("КП ВСО")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Розроблений програмний комплекс дозволить автоматично в режимі 
реального часу розпізнавати і виділяти об'єкти, задані  
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класифікатором трендової нейронної мережі, на відеоряді, 
прийнятому безпосередньо з джерела відеосигналу або відеопотоку по 
мережі з протоколом ТСР/ІР. За командою оператора обраний об'єкт 
засобами програмного забезпечення супроводжується - автоматично 
утримується в центрі кадру способами управління гіростабілізованим 
триосним підвісом камери. 
  

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89620  
 

Дата реєстрації авторського права  10.06.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Козар Ірина Юріївна, Марковська Олена Олександрівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Державне підприємство "Конструкторське бюро "Південне"                    
ім. М. К. Янгеля" 

 

Об'єкт авторського права, до  

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

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір науково-технічного характеру "Программное обеспечение 3D Jet 
"Расчет газодинамических параметров свободной струи маршевого 
двигателя ЗУР". Руководство оператора"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Розглянуто методологію використання програмного забезпечення 3D 
Jet під час розрахунку газодинамічних параметрів струменя від 
маршового двигуна зенітної керованої ракети. Наведено опис типу 
розрахунку, процес підготовки вихідних даних, створення 
розрахункової моделі, порядок проведення розрахунків.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89621  
 

Дата реєстрації авторського права  10.06.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мішура Яна Вадимівна, Коверга Тетяна Анатоліївна, Соколов 
Олексій Владленович, Шейко Антон Федорович  

 

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 РизЭкс-2. Определение интегрального риска при наземной 
эксплуатации ЗРС. Описание методики и последовательности 
расчета"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   

Розглянуто методологію програмного забезпечення РизЭкс-2 для 
розрахунку інтегрального ризику під час наземної експлуатації 
зенітної ракетної системи. Наведено опис типу розрахунку, процес 
підготовки вихідних даних, створення розрахункової моделі, порядок 
проведення розрахунків.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89622  
 

Дата реєстрації авторського права  10.06.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Іллєнко Павло Васильович, Король Тетяна Вікторівна  
 

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 Сх Body               
"Расчет аэродинамической продольной силы Сх корпуса ЗУР в 
полете"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програму призначено для розрахунку аеродинамічної повздовжньої 
сили корпусу зенітної керованої ракети у польоті для ізольованого 
корпусу та корпусу з урахуванням надбудованих елементів.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89623  
 

Дата реєстрації авторського права  10.06.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Паршин Анатолій Іванович, Борисенко Антон Юрійович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Державне підприємство "Конструкторське бюро "Південне"                  
ім. М. К. Янгеля" 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Программное обеспечение DUTT "Расчет 
тепловых режимов соплового блока твердотопливного двигателя и 
разгара критического сечения для ЗУР малой и средней деятельности"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програму призначено для розрахунку теплових режимів соплового 
блока твердотопливного двигуна при обох боках теплообміну з 
межами другого та третього теплового навантаження та виносу 
конструкції, а також розпалу критичного перерізу для зенітної 
керованої ракети малої та середньої дальності. Реалізовано застосування  
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сплайн-кривих температур товщиною пакета матеріалів у задані 
моменти часу.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89624  
 

Дата реєстрації авторського права  10.06.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шульга Андрій Миколайович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Графічне зображення "Зображення логотипу "ЭКО-ПОТОЛОК"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89625  
 

Дата реєстрації авторського права  10.06.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шульга Андрій Миколайович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Графічне зображення "Зображення логотипу "ЕКО-СТЕЛЯ"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89626  
 

Дата реєстрації авторського права  10.06.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шульга Андрій Миколайович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Графічне зображення "Зображення логотипу "ЭКО-ПОТОЛОК 
УКРАИНА"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89627  
 

Дата реєстрації авторського права  10.06.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Спринчук Василь Павлович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Приватне підприємство "Михалич і Ко" 

 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Збірка художньо-графічних зображень для індивідуалізації товарів і 
послуг "Мішка"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Збірка художньо-графічних зображень, в яких є спільний елемент - 
гумористичне зображення усміхненого іграшкового ведмедика з 
відкритим ротом і глечиком в лапах.   
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89628  
 

Дата реєстрації авторського права  10.06.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Богданов Євген Валерійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Сценарій "Звезда открытий"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Розважальне, науково-економічне шоу за участю розробників та осіб, 
які зацікавлені винаходами, закликане виявити зацікавленість у 
телеглядача до відкриттів та участі у науковому житті суспільства. 
Рекомендовано для сімейного перегляду.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89629  
 

Дата реєстрації авторського права  10.06.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шокало Олександр Андрійович  
 
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 твір "Тарас Шевченко. Пісенний "Кобзар". Хорова 
Шевченкіана"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89630  
 

Дата реєстрації авторського права  10.06.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шокало Олександр Андрійович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір науково-практичного характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний твір "Павло Муравський. Моя хорова школа"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89631  
 

Дата реєстрації авторського права  10.06.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шокало Олександр Андрійович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір науково-практичного характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний твір "Всеукраїнський мистецький проект "Україна 
співає "Кобзаря". Аудіовидання "Тарас Шевченко. Пісенний "Кобзар"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89632  
 

Дата реєстрації авторського права  10.06.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Буценко Дмитро Геннадійович  
 

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 твір "The concept of the method of individual servicing of 
coffee drinks and beverages in cafes, bars, catering establishments and 
restaurant enterprises"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89633  
 

Дата реєстрації авторського права  10.06.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Буценко Дмитро Геннадійович  
 

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 "Концепция способа индивидуальной подачи 
напитков в кофейнях, барах, заведениях общественного питания и на 
предприятиях ресторанного хозяйства"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89634  
 

Дата реєстрації авторського права  10.06.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Зозуля Володимир Леонідович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Креслення, ілюстрація, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка креслень з ілюстраціями "Проектно-конструкторська 
документація дульного тормозного компенсатора (ДТК) для 
антиматеріальної гвинтівки "SNIPEX"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89635  
 

Дата реєстрації авторського права  10.06.2019  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Косенко Юрій 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)  "Основи правознавства" підручник для 10 класу спеціальних 
закладів загальної середньої освіти (F 70)   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89636  
 

Дата реєстрації авторського права  10.06.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Хімейчук Людмила Орестівна  
 
Повне ім'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 "Картина "Надійність та довіра"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Картину виконано різними техніками: класичними мазками пензлем - 
квіти, зображення круглих крапових випуклих елементів різного 
розміру за допомогою дотсу, а також застосовано контурні акрилові 
фарби. В центральній частині картини зображено п'ять білих троянд з 
жовтуватими, блідо-рожевими та золотистимии дрібними 
штриховками для стврення об'ємного ефекту.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89637  
 

Дата реєстрації авторського права  10.06.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Хімейчук Людмила Орестівна  
 
Повне ім'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 "Картина "Білі лілії"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Картину виконано різними техніками: класичними мазками пензлем, 
зображення круглих крапових випуклих елементів різного розміру за  
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допомогою дотсу, а також застосовано контурні акрилові фарби для 
створення контуру геральдичних лілій. Самі геральдичні лілії 
розташовані по чотирьох кутах, вкриті сусальним золотом та покриті 
захисним лаком.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89638  
 

Дата реєстрації авторського права  10.06.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Хімейчук Людмила Орестівна  
 
Повне ім'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 "Картина "Все в твоїх руках"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Картину виконано різними техніками: класичними мазками пензлем, 
зображено лотос та фон, зображення круглих крапових випуклих 
елементів різного розміру за допомогою дотсу, а також застосовано 
контурні акрилові фарби для розмежування різних секторів та 
створення дрібних  рельєфних елементів. Від центру вправо і вгору 
зображено знак, який на санскриті читається як "АУМ". Цей знак 
вкритий сусальним золотом та захисним лаком.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89639  
 

Дата реєстрації авторського права  10.06.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Хімейчук Людмила Орестівна  
 
Повне ім'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 "Картина "Дракон часу"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Картину виконано різними техніками: класичними мазками, пензлем 
зроблено фон та квіти, зображення круглих крапових випуклих 
елементів різного розміру за допомогою дотсу, а також застосовано 
контурні акрилові фарби для розмежування деяких секторів та 
створення різних рельєфних елементів.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89640  
 

Дата реєстрації авторського права  10.06.2019  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Хімейчук Людмила Орестівна  
 

Повне ім'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 "Картина "Дерево світу"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Картину виконано різними техніками: класичними мазками пензлем, 
зображення круглих крапових випуклих елементів різного розміру за 
допомогою дотсу, а також застосовано контурні акрилові фарби для 
розмежування різних секторів. В центральній частині картини 
зображено дерево, що стоїть на планеті, схожій на планету Земля.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89641  
 

Дата реєстрації авторського права  10.06.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Хімейчук Людмила Орестівна  
 

Повне ім'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 "Картина "Турбота"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Картину виконано різними техніками: класичними мазками пензлем, 
зображення круглих крапових випуклих елементів різного розміру за 
допомогою дотсу, а також застосовано контурні акрилові фарби. 
Центральну частину картини займають три білі квітки з різною 
кількістю пелюсток і два бутони, на фоні дугоподібних смуг кольорів 
веселки.   
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89642  
 

Дата реєстрації авторського права  10.06.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Хімейчук Людмила Орестівна  
 

Повне ім'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 "Картина "Білі Кали"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Картину виконано різними техніками: класичними мазками пензлем, 
зображення круглих крапових випуклих елементів різного розміру за 
допомогою дотсу, а також застосовано контурні акрилові фарби для 
розмежування різних секторів полотна. В центральній частині 
картини зображено дві великі білі кали, з дрібними штриховками і 
тінями жовто-бежевого та різних зеленкуватих відтінків для 
створення об'ємного ефекту, та плідник оранжевого кольору. 
   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89643  
 

Дата реєстрації авторського права  10.06.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Хімейчук Людмила Орестівна  
 

Повне ім'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 "Картина "Балансування 
внутрішньочерепного тиску"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Картину виконано різними техніками: класичними мазками пензлем, 
зображення круглих крапових випуклих елементів різного розміру за 
допомогою дотсу, застосовано контурні акрилові фарби. В 
центральній частині картини зображення жовтого кольору з 
овальним, ніби пуковидним центром, з хвилеподібними штрихами і 
крапками червоного, жовтого, золотистого кольорів.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89644  
 

Дата реєстрації авторського права  11.06.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Григоров Отто Володимирович, Петренко Надія Олександрівна  
 

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 "Будівельна механіка вантажопідйомних 
машин"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Григоров О. В. Будівельна механіка 
вантажопідйомних машин [Текст] : навч. посібник / О. В. Григоров,  
Н. О. Петренко. - Харків : НТУ "ХПІ", 2008. - 128 с. 
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Анотація   

У посібнику розглядається питання будівельної механіки та 
металевих конструкцій підйомно-транспортних машин. Достатньо 
вичерпно викладено методи розрахунку балок, рам і ферм на міцність, 
жорсткість і стійкість при дії постійного і рухливого навантажень.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89645  
 

Дата реєстрації авторського права  11.06.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Григоров Отто Володимирович, Аніщенко Галина Оттівна, Петренко 
Надія Олександрівна  

 

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 "Металеві конструкції підйомно-транспортних, 
будівельних, дорожніх, меліоративних машин"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Григоров О. В. та ін. Металеві конструкції підйомно-
транспортних, будівельних, дорожніх, меліоративних машин : навч. посіб. / 
О. В. Григоров, Г. О. Аніщенко, Н. О. Петренко. - Харків :    НТУ "ХПІ", 
2011. - 516 с. 

 

Анотація   

Викладено теоретичні відомості, що стосуються розрахункових 
навантажень на металеві конструкції, матеріалів металевих 
конструкцій, методик металевих конструкцій. Розглянуто сортамент, 
балки, а також питання безпеки і ризиків експлуатації металевих 
конструкцій.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89646  
 

Дата реєстрації авторського права  11.06.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Григоров Отто Володимирович, Петренко Надія Олександрівна  
 

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 "Вантажопідйомні машини"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Григоров О. В., Петренко Н. О. Вантажопідйомні 
машини: Навч. посібник. - Харків: НТУ "ХПІ", 2006. - 304 с. 

 

Анотація   

Наведено параметри вантажопідйомних машин, їх гнучких елементів, 
деталей для навивки та звивання гнучких елементів вантажопідйомних  
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машин. Розглянуті різноманітні проводи та механізми ВПМ, 
конструкції мостових, козлових кранів. Докладно відображені 
питання динамічного навантаження ВПМ та запобіжні засоби ВПМ.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89647  
 

Дата реєстрації авторського права  11.06.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Клещонок Валерій Володимирович, Камінський Сергій 
Валентинович, Буромський Микола Іванович  

 

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, ілюстрація  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Лічильник імпульсів "ІМПУЛЬС-Т"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Опис лічильника, призначеного для вимірювання кількості 
імпульсів, що надійшли на вхід приладу за певний проміжок часу.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89648  
 

Дата реєстрації авторського права  11.06.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Корсак Костянтин Віталійович, Корсак Юрій Костянтинович  
 

Повне ім'я 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 "Нооглосарій-2 - 
ноонауки для майбутнього без колапсів" ("Нооглосарій-2")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

225 термінів "з майбутнього". Автори заперечують неминучість 
світового колапсу в ХХІ ст. Колапсу не буде, якщо люди замінять 
індустріальні виробництва мудрими ноотехнологіями і використають 
десятки ноонаук.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89649  
 

Дата реєстрації авторського права  11.06.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Семенов Ілля Павлович  
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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 "The Mystery Of Zion"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Призначена для глибокого дослідження Святого Письма на 
древньому івриті. У ній присутні безліч функцій і можливостей, які 
допоможуть вам пізнати таємниці Танаха і Святої мови.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89650  
 

Дата реєстрації авторського права  11.06.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Василенко Сергій 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 "Секс фортуна"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89651  
 

Дата реєстрації авторського права  11.06.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Василенко Сергій 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 "Шаман"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89652  
 

Дата реєстрації авторського права  11.06.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Василенко Сергій Петрович  
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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 "Шулалулалей"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89653  
 

Дата реєстрації авторського права  11.06.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Василенко Сергій 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 "О Ріо-Ріо"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89654  
 

Дата реєстрації авторського права  11.06.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Василенко Сергій 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 "Ти не пожалкуєш (Смажений кабанчик)"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89655  
 

Дата реєстрації авторського права  11.06.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Василенко Сергій Петрович  
 

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 "Не шукай мене"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89656  
 

Дата реєстрації авторського права  11.06.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Василенко Сергій 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 "Що посієш"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89657  
 

Дата реєстрації авторського права  11.06.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Василенко Сергій 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 "Жінка моя"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89658  
 

Дата реєстрації авторського права  11.06.2019  
 

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  
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Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Попурі"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89659  
 

Дата реєстрації авторського права  11.06.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Василенко Сергій 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 "Земле прийми"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89660  
 

Дата реєстрації авторського права  11.06.2019  
 

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  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Я знов хочу до тебе"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89661  
 

Дата реєстрації авторського права  11.06.2019  
 

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  
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Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Дівчина-Африка"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89662  
 

Дата реєстрації авторського права  11.06.2019  
 

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  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Бум-Бум все в нас є"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89663  
 

Дата реєстрації авторського права  11.06.2019  
 

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  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Базар"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89664  
 

Дата реєстрації авторського права  11.06.2019  
 

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  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "У двох"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89665  
 

Дата реєстрації авторського права  11.06.2019  
 
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  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Марія"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89666  
 

Дата реєстрації авторського права  11.06.2019  
 
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  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Жнива"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89667  
 

Дата реєстрації авторського права  11.06.2019  
 
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  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Дівчина танцюй"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89668  
 

Дата реєстрації авторського права  11.06.2019  
 

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  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Медляк"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89669  
 

Дата реєстрації авторського права  11.06.2019  
 

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  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Ай лав ю"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89670  
 

Дата реєстрації авторського права  11.06.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гулак Станіслав Анатолійович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Похідний твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір "The project of promotion LOTOS 
lubricants in the central and eastern regions of Ukraine"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89671  
 

Дата реєстрації авторського права  11.06.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гулак Станіслав Анатолійович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір "Проект продвижения смазочных 
материалов LOTOS в центральных и восточных регионах Украины"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Опис передбачає сукупність заходів, спрямованих на розширення 
ринку збуту мастильних матеріалів.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89672  
 

Дата реєстрації авторського права  11.06.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Верес Лілія Андріївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Музичний твір з текстом "Чапля"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89673  
 

Дата реєстрації авторського права  11.06.2019  
 

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  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Музичний твір з текстом "Не відпускай"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89674  
 

Дата реєстрації авторського права  11.06.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Осмятченко Володимир Олександрович, Токар Володимир 
Володимирович  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Наукова стаття "Програмне забезпечення бухгалтерського обліку на 
засадах аутсорсингу"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Осмятченко В. О., Токар В. В. Програмне 
забезпечення бухгалтерського обліку на засадах аутсорсингу / 
Економіка та держава. - 2018. - № 5. - С. 17-21. 

 
Анотація   

У статті розглянуто основні концепції, на яких базуються сучасні 
інформаційні технології бухгалтерського обліку на засадах 
аутсорсингу.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89675  
 

Дата реєстрації авторського права  11.06.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Зикун 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)  Монографія "Сатирична публіцистика Наддніпрянщини в 
інформаційному просторі України: становлення, розвиток, жанрово-
тематичні форми"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Досліджується генеза інформаційного феномену сатиричної 
публіцистики Наддніпрянщини як фактора комунікативної 
діяльності, засобу соціалізації й способу соціального спілкування 
людей.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89676  
 

Дата реєстрації авторського права  11.06.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Осмятченко Володимир Олександрович, Олійник Вікторія Сергіївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
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Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Наукова стаття "Моделювання формування показників звітності за 
виплатами працівникам"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Осмятченко В. О., Олійник В. С. Моделювання 
формування показників звітності за виплатами працівникам / 
Економічний вісник. Серія: фінанси, облік, оподаткування. - 2017. - 
Випуск 1. - С. 160-166. 

 
Анотація   

У статті розкрито заходи організації моделювання формування 
показників звітності за виплатами працівникам та висвітлено основні 
функції звітності в частині виплат працівникам в умовах 
застосування інформаційних технологій.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89677  
 

Дата реєстрації авторського права  11.06.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Подік Іванна Іванівна, Живко Михайло Олександрович, Вольних 
Анастасія 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 "Електронний аудит на основі податкового 
аудиторського файлу: світовий досвід та українські перспективи"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Подік І. І., Живко М. О., Вольних А. І. Електронний 
аудит на основі податкового аудиторського файлу: світовий досвід та 
українські перспективи / Соціально-правові студії. - 2018. - Випуск 1. - 
С. 158-166. 

 
Анотація   

У статті розглянуто сутність електронного аудиту. Встановлено, що 
сучасною світовою тенденцією е-аудиту є використання податкового 
аудиторського файлу.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89678  
 

Дата реєстрації авторського права  11.06.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Штулер Ірина Юріївна, Подік Іванна 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 "Алгоритм електронного аудиту на основі 
податкового аудиторського файлу"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Штулер І. Ю., Подік І. І. Алгоритм електронного 
аудиту на основі податкового аудиторського файлу / Актуальні 
Проблеми Економіки. - 2018. - № 10 (208). - С. 94-104. 

 
Анотація   

У статті запропоновано алгоритм е-аудиту податкового аудиторського 
файлу (SAF-T UA). Він включає в себе перевірку цілісності та 
коректності даних SAF-T UA, наданих платником податків в 
електронному вигляді; контроль за дотриманням платником податків 
законодавства про бухгалтерський облік та фінансову звітність, а 
також особливих положень податкового законодавства; аналіз 
виявлених розбіжностей та встановлення ризиків.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89679  
 

Дата реєстрації авторського права  11.06.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Подік Іванна Іванівна, Білецька Ганна Миколаївна, Ковтунович 
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 "Нормативно-правове забезпечення електронного 
аудиту в Україні: сучасний стан та перспективи"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Подік І. І., Білецька Г. М., Ковтунович Н. Л. 
Нормативно-правове забезпечення електронного аудиту в Україні: 
сучасний стан та перспективи / Економіка та держава. - 2018. - № 10. - 
С. 37-41. 

 

Анотація   

Розвиток цифрових технологій привів до появи нових форматів та 
способів зберігання і обробки даних, які в свою чергу дали поштовх 
запровадженню новітніх форм та видів контролю, одним з яких є 
електронний аудит.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89680  
 

Дата реєстрації авторського права  11.06.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Безкоровайна Ірина Миколаївна, Дун Фан Хуі, Наконечний Денис 
Олександрович, Безкоровайна 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 "Інтерферометрична класифікація ймовірності 
виникнення хвороби сухого ока за кореляційною залежністю 
кількісно-якісних показників слізної плівки у молоді"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Визначення міцних, достовірних кореляційних зв'язків між методами, 
показники яких характеризують кількісно-якісний стан слізної 
плівки та утворюють інтерферометричну класифікацію, за якою 
визначається категорія ймовірності виникнення хвороби сухого ока у 
молоді для своєчасного попередження або адекватного усунення цих 
проявів, що може покращити стан і якість життя молодих людей.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89681  
 

Дата реєстрації авторського права  11.06.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Похилько Валерій Іванович, Соловйова Галина Олексіївна, 
Мавропуло Тетяна Карлівна, Шелевицька Вікторія Анатоліївна, 
Шелевицький 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)  Науковий твір "Метод діагностики вроджених вад серця у 
новонароджених з використанням електронної аускультації"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Вроджені вади серця є однією з поширених аномалій розвитку, вони 
становлять 30 % від числа всіх вад. В основі запропонованого методу 
є діагностика хвороб серця та станів, повязаних із особливостями 
перехідної гемодинаміки новонароджених дітей, яка включає 
аускультацію тонів серця електронним стетоскопом з одночасною 
реєстрацією фонокардіограми на записуючий пристрій у немовлят в 
віці після 24 годин життя в пологовому  стаціонарі. Таким чином, 
електронна аускультація із подальшою комп'ютерною оцінкою 
аудіограм значно розширює діагностичні можливості класичної 
аускультації, яка є оперативним, доступним, економічно вигідним 
методом діагностики та навчання студентів.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89682  
 

Дата реєстрації авторського права  11.06.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гавловський Олександр Данилович, Голованова Ірина Анатоліївна, 
Товстяк Марія Михайлівна, Ошурко Олександр Іванович  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Наукова стаття "Обґрунтування робочого часу психолога при 
реабілітації учасників АТО"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Наслідки антитерористичної операції (надалі - АТО) не залишаються 
безслідними, особливо це стосується тих, хто бере участь у операції. 
Учасники АТО, які займали активну позицію під час дій, 
повертаючись додому часом потребують додаткової медичної та 
психологічної допомоги. У статті аналізується робота практичного 
психолога у трьох етапах та методом хронометражу, досліджено час, 
витрачений на проведення кожного із етапів на одного пацієнта.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89683  
 

Дата реєстрації авторського права  11.06.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Голованова Ірина Анатоліївна, Ляхова Наталія Олександрівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Наукова стаття "Медико-соціальне обґрунтування оптимізованої 
моделі надання ортодонтичної допомоги дитячому населенню на 
регіональному рівні"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89684  
 

Дата реєстрації авторського права  11.06.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ляхова Наталія Олександрівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Наукова стаття "Analysis of risk factors of orthodontic pathology: 
literature review"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Висока стоматологічна захворюваність дитячого населення України 
залишається однією з актуальних медичних проблем сучасності: у 
різних вікових групах постійно зростає частота випадків карієсу, 
захворювань пародонта, розладів розвитку та утворення зубів. В 
останні роки через вплив великої кількості різних етіологічних 
факторів частота зубо-щелепних аномалій у дітей значно зросла, що 
обумовило актуальність даного дослідження.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89685  
 

Дата реєстрації авторського права  11.06.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Савчук Тамара Олександрівна, Бушинська Аліна 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 "Аналіз рентабельності об'єктів 
інфраструктури"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Комп'ютерна програма, розроблена на мові програмування С#, 
допомагає користувачеві визначити напрямок розвитку підприємства 
на підставі аналізу його рентабельності за показниками 
функціонування з використанням продукційних знань.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89686  
 

Дата реєстрації авторського права  11.06.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ляхова Наталія Олександрівна, Голованова Ірина Анатоліївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Наукова стаття "Анализ состояния ортодонтической помощи 
детскому населению Украины на современном этапе"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Висока стоматологічна захворюваність дитячого населення України 
вже багато років залишається однією з актуальних медичних проблем. 
У різних вікових групах стабільно збільшується частота випадків 
порушень розвитку та формування зубо-щелепної системи, карієсу, 
хвороб пародонта, що негативно впливає на здоров'я дитини.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89687  
 

Дата реєстрації авторського права  11.06.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Скиба Інна 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)  Літературний твір "Всеукраїнський фестиваль-конкурс народної 
творчості "ДЖЕРЕЛО ДУХОВНОСТІ"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Поставлена ціль - описати привабливість регіону, який цінує своїх 
жителів, культурні та природні ресурси і може ефективно 
використовувати наявний потенціал. Фестиваль проводиться один 
раз на рік і охоплює естрадний, фольклорний та інструментальний 
жанри.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89688  
 

Дата реєстрації авторського права  11.06.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Пересипкіна Тетяна Валентинівна, Редька Ірина Василівна, 
Сидоренко Тетяна Павлівна, Нечепоренко Наталія Іванівна, 
Голубнича Галина Ігорівна, Пересипкіна Анна Михайлівна  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Наукова праця "МЕТОДИКА ОЦІНКИ ІНФОРМАЦІЙНОЇ 
ЗНАЧУЩОСТІ МЕДИКО-СОЦІАЛЬНИХ ФАКТОРІВ, ЯКІ 
ВПЛИВАЮТЬ НА ЗДОРОВ'ЯОРІЄНТОВАНУ ПОВЕДІНКУ 
ШКОЛЯРІВ"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Запропоновано діагностичний інструментарій, розроблений на 
підставі анкетування, який включає п'ятнадцять питань, що 
відповідають компонентам способу життя - родина, режим дня і 
переконання.   
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89689  
 

Дата реєстрації авторського права  11.06.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Богмат Людмила Феодосіївна, Шевченко Наталя Станіславівна, 
Ніконова Вікторія Вадимівна, Бессонова Ірина Миколаївна, 
Ахназарянц Ельміра Левонівна, Дем'яненко Марина 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 праця "Індекс коморбідності у дітей, хворих на ревматичні 
захворювання"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Представлено розрахований індекс коморбідності у дітей із 
ревматичними захворюваннями залежно від: комплексів терапії, 
ступеня активності хвороби, тривалості захворювання, 
функціонального стану нирок, печінки, коагуляційного гемостазу, 
наявності патологічних титрів антинуклеарних антитіл.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89690  
 

Дата реєстрації авторського права  11.06.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Синяєва Людмила Василівна, Нестеренко Світлана Анатоліївна, 
Бочарова Наталія Олександрівна, Плотніченко Світлана Романівна, 
Нестеренко Олена Миколаївна, 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 "Економіка сучасних соціально-трудових 
відносин"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

У навчальному посібнику розглядаються питання сучасних 
соціально-трудових відносин, виключно важливих за значенням для 
сучасного суспільства в органічному взаємозв'язку з питаннями 
економіки праці.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89691  
 

Дата реєстрації авторського права  11.06.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Оксана Мальва (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)  Поетична збірка "Зоряне намистечко"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

У поетичну збірку входять вісім тендітних віршиків, написаних для 
українських діток дошкільного та молодшого шкільного віку.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89692  
 

Дата реєстрації авторського права  11.06.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Якушенко Олександр Сергійович, Мільцов Володимир Євгенійович, 
Корольов Петро Васильович, Охмакевич Валерій Миколайович, 
Мірзоєв Азєр Джаваншір огли, Абдуллаєв Парвіз Шахмурад огли  

 
Повне ім'я або повне 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 моделювання 
статичних нейронних мереж"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Комп'ютерна програма написана на мові програмування "С++" і 
призначена для моделювання роботи статичної нейронної мережі з 
довільною кількістю шарів у мережі та нейронів у кожному шарі. 
Функції активації: лінійна; логарифмічна; гіперболічний тангенс.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89693  
 

Дата реєстрації авторського права  11.06.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Нікітін Юрій Вікторович, Нікітіна Ірина Всеволодівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Наукова стаття "Роль соціального та біологічного у поведінці особи 
злочинця: кримінологічний аналіз"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Нікітін Ю. В., Нікітіна І. В. Роль соціального та 
біологічного у поведінці особи злочинця: кримінологічний аналіз // 
Юридична наука. - 2017. - № 10 (76). - С. 105-113. 

 
 

 
Анотація   

Теорія особистості в сфері соціального та біологічного у поведінці 
особи злочинця: кримінологічний аналіз має керуватися новими 
емпіричними даними.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89694  
 

Дата реєстрації авторського права  11.06.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Скворцова Аліса Михайлівна  
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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)  Скульптура "Лотос Небесної Сотні"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89695  
 

Дата реєстрації авторського права  11.06.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Архіпова 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)  Сценарій фільму "Хрест"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89696  
 

Дата реєстрації авторського права  11.06.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Науменко Ліана 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 "Лексико-тематична група назв посуду для 
проціджування та протирання як предмет дослідження історичного 
мовознавства"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Науменко Л. М. Лексико-тематична група назв 
посуду для проціджування та протирання як предмет дослідження 
історичного мовознавства // Philology / - 2019. - № 7 (55). - С. 38-41. 

 

Анотація   

Стаття присвячена вивченню окремої лексико-тематичної групи назв 
посуду, який традиційно використовували українці в повсякденному 
побуті для проціджування та протирання, як історичної одиниці.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89697  
 

Дата реєстрації авторського права  11.06.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Калита 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 стаття "Концептуальні підходи в дослідженні 
комунікативної компетентності юристів"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Калита О. П. Концептуальні підходи в дослідженні 
комунікативної компетентності юристів // Наукові праці. - 2014. -             
№ 35. - С. 36-39. 

 

Анотація   

У статті презентовано концептуальні підходи в дослідженні 
комунікативної компетентності юристів.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89698  
 

Дата реєстрації авторського права  11.06.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Зикун Наталія Іванівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Наукова стаття "Сатирична газета початку  ХХ ст.: аналіз видових 
особливостей"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Зикун Н. Сатирична газета початку  ХХ ст.: аналіз 
видових особливостей // Наукові записки інституту журналістики. - 
2016. - № 62. - С. 57-63. 

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89699  
 

Дата реєстрації авторського права  11.06.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Калита Олена Петрівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Наукова стаття "Дослідження української народної культури 
засобами проектних технологій у сучасному університеті"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Олена Калита Дослідження української народної 
культури засобами проектних технологій у сучасному університеті // 
Літературознавство. Фольклористика. Культурологія. - 2015. - № 18-20. - 
С. 319-324. 

 

Анотація   

В статті зосереджена увага на необхідності формування 
культурологічної компетентності у студентів-податківців завдяки 
впровадженню проектної технології в навчальний процес сучасного 
закладу вищої освіти.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89700  
 

Дата реєстрації авторського права  11.06.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Павельєва Анна Костянтинівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Стаття "Особливості функціонування фразеологічних одиниць з 
лексемою "devil"  в "українських" повістях М. В. Гоголя (в перекладі 
Р. Півера та Л. Волохонської): частота вживання та основні значення"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Павельєва А. К. Особливості функціонування 
фразеологічних одниць з лексемою "devil"  в "українських" повістях 
М. В. Гоголя (в перекладі Р. Півера та Л. Волохонської): частота 
вживання та основні значення // Науковий вісник. - 2018. - № 10. -            
С. 86-90. 

 

Анотація   

Стаття присвячена особливостям функціонування фразем демонологічної 
семантики в "українських" повістях М. В. Гоголя, їх роль у композиції 
творів.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89701  
 

Дата реєстрації авторського права  11.06.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Рябуха Тетяна Валеріївна, 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 "Подолання лексичного бар'єру як запорука 
успішності міжкультурної комунікації"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Стаття розглядає причини лексичного бар'єру під час міжкультурної 
комунікації та пропонує засоби їх подолання.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89702  
 

Дата реєстрації авторського права  11.06.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гула Руслан Володимирович, Передерій Ірина Григоріївна, 
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)  Навчальний посібник "Історія зарубіжної культури у схемах та 
ілюстраціях"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Гула Р. В., Передерій І. Г., Дерев'янко Л. І. Історія 
зарубіжної культури у схемах та ілюстраціях: навч. посіб. / Р. В. Гула, 
І. Г. Передерій, Л. І. Дерев'янко - К. : "Каравела", 2018. - 264 с. 

 
Анотація   

У посібнику у вигляді схем подано матеріал, необхідний для вивчення 
дисципліни "Історія зарубіжної культури у схемах та ілюстраціях".  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89703  
 

Дата реєстрації авторського права  11.06.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Войтко Вікторія Володимирівна, Піскунов Ярослав Олександрович, 
Мартинюк Ярослав Юрійович, Касьянчук Максим Федорович, 
Маслянко Тарас Володимирович, Судома Дмитро Миколайович  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Smart Kojukh"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Програмний продукт призначений для смарт-одягу, який включає в 
себе підтримку регулювання клімат-контролю, залежно від погодних 
умов, інформацію про які отримано з інтернету.   
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89704  
 

Дата реєстрації авторського права  11.06.2019  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ломов Анатолій Григорович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Літературний твір "Полтавщина спортивна в обличчях і фактах.       
До 110-ї річниці з дня створення в Полтаві першого спортивного 
товариства "Сокіл"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

На Полтавщині перше спортивне товариство "Сокіл" було створено в 
1909 році. З тих пір спорстмени нашої області здобули багато яскравих 
перемог на Всеукраїнських, Європейських і світових аренах, а також 
Олімпійських іграх.   
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89705  
 

Дата реєстрації авторського права  11.06.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Савчук Тамара Олександрівна, Давидов Сергій Юрійович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Комп'ютерна програма для проектування 
схеми об'єктно-орієнтованої бази даних"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Комп'ютерна програма для проектування схеми об'єктно-орієнтованої 
бази даних розроблена на мові програмування JavaScript та може бути 
використана на етапі її логічного проектування. Це дасть можливість 
підвищити точність логічного проектування об'єктно-орієнтованої 
бази даних за рахунок використання запропонованого 
спеціалізованого набору інструментів.    
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89706  
 

Дата реєстрації авторського права  11.06.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сімахова Анастасія Олексіївна, Тимошенко Лідія 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)  Літературний письмовий твір наукового характеру "Конспект лекцій 
з дисципліни "Країнознавство"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Розглянуті питання, що характеризують специфіку географічного, 
соціально-економічного та політичного розвитку країн та регіонів 
світу. Наведені матеріали змістовно розкривають теоретичні основи 
та практичний інструментарій дисципліни "Країнознавство". 
Розглянуті базові поняття дисципліни, контрольні запитання та 
список рекомендованої літератури.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89707  
 

Дата реєстрації авторського права  11.06.2019  
 
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)  Літературний письмовий твір наукового характеру "Брендбук 
Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Брендбук містить елементи використання елементів бренду 
Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара 
внутрішніми та зовнішніми стейкхолдерами. Зазначена основна мета 
брендування університету, його платформа та драйвери. Розроблені 
зразки ділової документації та брендованої продукції університету.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89708  
 

Дата реєстрації авторського права  11.06.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Белінська Яніна Василівна, Коляда Олена Володимирівна, Назаров 
Микола Ігорович, Чернова Ольга Вадимівна, Юр'єва Поліна 
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 "Експортно-імпортні операції"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Тематичний зміст навчального посібника дає можливість отримати 
системні знання щодо розуміння сутності та видів експортно- 
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імпортних операцій, оцінювання сучасного стану експортно-імпортної 
оцінки діяльності України та ін.   
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89709  
 

Дата реєстрації авторського права  11.06.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кендюхов Олександр Володимирович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір "Концепція освітнього проекту 
"Цифрова школа"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89710  
 

Дата реєстрації авторського права  11.06.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Коба Олена Вікторівна, Шинкар Юлія 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)  Стаття "Порівняльний аналіз загальної та спрощеної системи 
оподаткування: особливості застосування, проблеми та напрями їх 
вирішення"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Проведено аналіз умов застосування загальної і спрощеної системи 
оподаткування суб'єктами малого підприємництва. Визначено, що 
кожна з них за певних умов має власні переваги і недоліки. З'ясовано 
проблеми і фактори, що стримують розвиток малого підприємництва 
в Україні.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89711  
 

Дата реєстрації авторського права  11.06.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Хрящевська Людмила Михайлівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   
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Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчальний посібник "Етнографія України"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Хрящевська Л. М. Етнографія України : навчальний 
посібник для студентів вищих навчальних закладів / Л.М. Хрящевська. - 
Миколаїв : Іліон, 2014. - 248 с. 

 

Анотація   

Навчальний посібник з етнографії України містить огляд основних 
етапів етнічної історії України, розвитку матеріальної та духовної 
культури українського народу.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89712  
 

Дата реєстрації авторського права  11.06.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Коба Олена Вікторівна, Савченко Валентина 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)  Стаття "Accounting and taxation of small business entities: current state, 
problems and perspectives"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Проведено аналіз показників розвитку малого підприємництва в 
Україні за 2013-2017 роки, охарактеризовано особливості обліку і 
оподаткування суб'єктів малого підприємництва в Україні, 
встановлено невідповідність змісту облікових регістрів спрощеної 
форми обліку оновленому спрощеному плану рахунків, запропоновано 
форми облікових регістрів спрощеної форми обліку з урахуванням 
змін спрощеного плану рахунків.   
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89713  
 

Дата реєстрації авторського права  11.06.2019  
 
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 "Пауза"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89714  
 

Дата реєстрації авторського права  11.06.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Леоніді (псевдонім)  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Літературний письмовий твір "Неизвестная реальность"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

З планети Алудоціора на Землю відправлено тридцять добровольців, 
мета яких зберегти розумну свідомість у Сонячній системі. Їх 
бентежить те, що в результаті війн мешканці Марсу фактично 
знищили життя на своїй планеті. Алудоціорці протягом тисячоліть 
допомагають людству еволюціонувати і, коли вони впевнені, що 
виповнили свою місію, на Землю несподівано прибувають марсіани.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89715  
 

Дата реєстрації авторського права  11.06.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Фітісов 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)  Збірка музичних творів "Мої роздуми"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Збірка пісень "Мої роздуми" складається з чотирьох пісень із назвами 
"Художник", "Я на войне", "Там за горой", "Мой блюз".  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89716  
 

Дата реєстрації авторського права  12.06.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Морозов Володимир Володимирович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Вірш "Быть Украине! Быть!"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89717  
 

Дата реєстрації авторського права  12.06.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Присяжнюк Олексій Миколайович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Навчальний посібник "Охорона культурної спадщини. Ч. 1"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Присяжнюк О. М. Охорона культурної спадщини. 
Навчальний посібник. Ч. 1. - Одеса : Ун-т Ушинського, 2019. - 226 с. 

 
Анотація   

 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89718  
 

Дата реєстрації авторського права  12.06.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сікорський Сергій Борисович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Графічне зображення "SIKO Fishing tackle & accessories" (Графічне 
зображення "SIKO")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89719  
 

Дата реєстрації авторського права  12.06.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Багрій Дар'я Олександрівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Веб-ресурс для обробки даних про думку 
суспільних груп щодо різних подій та явищ" ("Веб-ресурс "Опитувальник")  
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Веб-ресурс призначений для обробки даних про думку суспільних 
груп щодо різних подій та явищ.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89720  
 

Дата реєстрації авторського права  12.06.2019  
 
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 ультразвукового 
далекоміра для вимірювання відстані між сміттєвозом і контейнером 
твердих побутових відходів із урахуванням параметрів середовища на 
базі мікроконтролерної плати Arduino Uno R3"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Програма дозволяє виконувати вимірювання відстані між 
сміттєвозом і контейнером твердих побутових відходів із урахуванням 
параметрів середовища, виводити дані на LCD-дисплей та монітор 
послідовного порту комп'ютера, регулювати яскравість LCD-дисплея  
залежно від умов освітлення.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89721  
 

Дата реєстрації авторського права  12.06.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Вітюк Анна Валеріївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Вінницький національний технічний університет 

 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Літературний письмовий твір навчального характеру "Практикум 
"Індивідуальні роботи з дисципліни "Соціальна економіка" для 
студентів денної форми навчання спеціальностей 051 "Економіка" та 
075 "Маркетинг"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Практикум містить набір практичних та тестових завдань з 
дисципліни "Соціальна економіка", які мають критеріально-
орієнтований характер і можуть використовуватися для поточного, 
комплексного, об'єктивного контролю умінь і знань студентів 
економічних спеціальностей.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89722  
 

Дата реєстрації авторського права  12.06.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Великий Олег Анатолійович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка комп'ютерних програм "Любимое TAXI"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма призначена для автоматизації процесів роботи 
диспетчерської служби таксі. Дозволяє здійснювати голосовий зв'язок 
з клієнтами, приймати, контролювати, розподілювати, одночасно 
обробляти замовлення, сортувати їх, зберігати всю інформацію, 
керувати черговістю тощо.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89723  
 

Дата реєстрації авторського права  12.06.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кепкало Роман Ігоревич, Паламаренко Яна Володимирівна   
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, створений для телебачення  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Сценарій до багатосерійного мультфільму "Пін Пінгвін" (серії 1-6)"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

На сонячній та теплій фермі із загадкового яйця з'являється пінгвін. 
Малюк прагне знайти сім'ю та намагається бути схожим на інших. 
Але натомість, завдяки власній несхожості та винахідливості, 
знаходить на фермі новий дім.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89724  
 

Дата реєстрації авторського права  12.06.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кепкало Роман Ігоревич, Паламаренко Яна Володимирівна   
 

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 малюнків персонажів багатосерійного мультфільму "Пін Пінгвін"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

До даного збірника входять малюнки персонажів багатосерійного 
мультфільму "Пін Пінгвін" (пінгвін, пес, лис, вівця, свиня та курка). 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89725  
 

Дата реєстрації авторського права  12.06.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бондаренко Юлія Юр'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 ресторанного харчування з 
використанням технології "BigTimeFood"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Твір відтворює побудову оригінальної схеми ресторанного 
обслуговування клієнтів, що базується на спеціально розробленій 
технології приготування страв з м'яса і риби.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89726  
 

Дата реєстрації авторського права  12.06.2019  
 
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  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Сценарій повнометражного ігрового фільму "Модельєр"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Сценарій розповідає про хлопця з маленького депресивного містечка, 
який намагається відстояти право на своє покликання - стати модельєром. 
Він переживає злети і падіння. І ось  настає час, коли від показу у 
Парижі зележить все його життя. І знов виклик! Чи зможе модельєр з 
ним впоратись?  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89727  
 

Дата реєстрації авторського права  12.06.2019  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Макаренко Інна Олександрівна, Серпенінова Юлія Сергіївна, 
Смоленніков Денис Олегович, Чорток Юлія Володимирівна  

 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Сумський державний університет 

 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Науковий твір "Структурно-логічна схема національної стратегії 
корпоративної соціально-екологічної відповідальності"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Структурно-логічна схема національної стратегії корпоративної 
соціально-екологічної відповідальності (КСЕВ) враховує вимоги до 
розробки національних стратегій зі сталого розвитку та КСЕВ 
міжнародних організацій, нівелює недоліки існуючих проектів 
Національної концепції розвитку соціальної відповідальності бізнесу 
та Національної стратегії КСВ в Україні.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89728  
 

Дата реєстрації авторського права  12.06.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Петренко Юрій Антонович, Кононихін Олександр Сергійович, 
Богатов Олег Ігорович  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Петренко Юрій Антонович, Кононихін Олександр Сергійович, 
Богатов Олег Ігорович, Харківський національний автомобільно-
дорожній університет 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір науково-практичного характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір науково-практичного характеру "Модель вибору SCADA-
система в умовах нечіткої інформації"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У статті розроблено модель вибору SCADA-систем, яка дозволяє 
вибрати ефективне програмне забезпечення для систем автоматизації 
по заданих критеріях в умовах нечіткої інформації.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89729  
 

Дата реєстрації авторського права  12.06.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Букрєєва Ольга Сергіївна, Рибалко Ірина Вільгельмівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Букрєєва Ольга Сергіївна, Рибалко Ірина Вільгельмівна, 
Харківський національний автомобільно-дорожній університет 
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Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір науково-практичного характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір науково-практичного характеру "Дистанційний курс "Основи 
сертифікації автомобілів"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Дистанційний курс розроблено для студентів галузі знань 27 
"Транспорт" напряму підготовки 274 "Автомобільний транспорт" 
освітньокваліфікаційного рівня "бакалавр".  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89730  
 

Дата реєстрації авторського права  12.06.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шевченко Інна Юріївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Шевченко Інна Юріївна, 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 "Уніфікована модель 
державного регулювання розвитку автомобілебудування"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

На підставі узагальнення передового досвіду державного 
протекціонізму автомобільної промисловості сформовано уніфіковану 
модель державного регулювання розвитку автомобілебудування, яка 
дозволяє формувати комплекс державних заходів у сфері 
автомобільної промисловості з урахуванням рівнів 
конкурентоспроможності та етапів життєвих циклів 
автомобілебудівних підприємств.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89731  
 

Дата реєстрації авторського права  12.06.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Петренко Юрій Антонович, Біньковська Анжела Борисівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Петренко Юрій Антонович, Біньковська Анжела 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 "Вибір і формалізація критеріїв 
структурного опису синтезу проектного офісу, як територіально-
просторово-розподілені системи (ТПРС)"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

З метою забезпечення ефективності рішень на всіх етапах життєвого 
циклу ТПРС офісів запропоновані і формалізовані критерії 
структурного опису синтезу проектного офісу.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89732  
 

Дата реєстрації авторського права  12.06.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Букрєєва Ольга Сергіївна, Рибалко Ірина Вільгельмівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Букрєєва Ольга Сергіївна, Рибалко Ірина Вільгельмівна, 
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 "Активизация деятельности 
студентов заочной формы обучения в дистанционном курсе "Основы 
сертификации автомобилей"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У творі запропоновано способи та прийоми активізації діяльності 
студентів у дистанційному курсі. Викладено форму інформаційного 
листа із запрошенням до участі у форумі. Запропоновано елементи 
гейміфікації для підвищення мотивації студентів: звання за 
проходження курсу, медалі, окремі бейджі за навчальні досягнення.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89733  
 

Дата реєстрації авторського права  12.06.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Букрєєва Ольга Сергіївна, Рибалко Ірина Вільгельмівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Букрєєва Ольга Сергіївна, Рибалко Ірина Вільгельмівна, 
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 "Електронний навчальний 
посібник у схемах і таблицях "Основи стандартизації та оцінки 
відповідності"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Посібник містить загальні відомості про стандартизацію, 
сертифікацію, технічне регулювання, оцінку відповідності в Україні, 
що їх представлено в вигляді схем, таблиць, рисунків, графіків. Крім  
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того, він містить комплекс питань для самоконтролю, тестові вправи 
та завдання за кожним розділом. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89734  
 

Дата реєстрації авторського права  12.06.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шевченко Інна Юріївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Шевченко Інна Юріївна, 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 "Гармонізаційна модель 
формування державної стратегії розвитку автомобілебудування"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Розроблено модель формування державної стратегії розвитку 
автомобілебудування, якою, на відміну від наявних у науковій 
літературі моделей державного протекціонізму автомобільної 
промисловості, передбачено гармонізацію проекту державної стратегії 
розвитку автомобілебудування та стратегії розвитку 
автомобілебудівних підприємств. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89735  
 

Дата реєстрації авторського права  12.06.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Догадайло Яна Вікторівна, Величко Яна Іванівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Догадайло Яна Вікторівна, Величко Яна Іванівна, 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 "Використання методу 
динамічного нормативу для інтегральної оцінки економічної 
результативності звичайної діяльності підприємства"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

В творі удосконалено методичний підхід щодо інтегральної оцінки 
економічної результативності операційної діяльності підприємства 
шляхом використання методу динамічного нормативу.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89736  
 

Дата реєстрації авторського права  12.06.2019  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Догадайло Яна Вікторівна, Величко Яна Іванівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Догадайло Яна Вікторівна, Величко Яна Іванівна, 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 "Побудова управлінського 
обліку в підприємстві"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Удосконалено процес впровадження управлінського обліку в 
підприємстві, який відрізняється змістом етапів, порядком реалізації 
та системою показників, що супроводжують цей процес; одержало 
подальший розвиток визначення сутності поняття "управлінський 
облік", яке на відміну від існуючих розкриває основне призначення 
постановки управлінського обліку.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89737  
 

Дата реєстрації авторського права  12.06.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

найменування роботодавця  Величко Яна Іванівна, Харківський національний автомобільно-
дорожній університет 

 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Твір науково-практичного характеру "Оцінка кадрових ризиків в 
системі управління персоналом"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Запропонований у творі методичний підхід дозволяє оцінити силу 
впливу кадрових ризиків, ймовірність їх прояву залежно від етапу 
управління персоналом.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89738  
 

Дата реєстрації авторського права  12.06.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бочарова Надія Аваківна, Величко Яна Іванівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Бочарова Надія Аваківна, Величко Яна Іванівна, 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 "Удосконалення антикризового 
управління АТП"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Сучасні українські підприємства змушені функціонувати у складних 
фінансових та економічних умовах. Як результат цього, з'явились ріст 
неплатоспроможності та подальше банкрутство підприємств. Рішення 
задач по запобіганню кризовим явищам чи пом'якшенню їх впливу на 
результати діяльності підприємств можливе за допомогою системи 
мір, названої за кордоном "криза-менеджмент", а в Україні - 
"антикризове управління".  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89739  
 

Дата реєстрації авторського права  12.06.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Букрєєва Ольга Сергіївна, Рибалко Ірина Вільгельмівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Букрєєва Ольга Сергіївна, Рибалко Ірина Вільгельмівна, 
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 "Опыт разработки и 
применения дистанционного курса "Основы сертификации 
автомобилей" в заочной форме обучения"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У творі викладено спосіб конструювання дистанційного курсу. 
Подано його структуру за тижнями, елементи головної сторінки із 
ресурсами, план роботи студента. Наведено види його діяльності за 
тижнями, систему оцінювання, розподіл тестових завдань. Вказано 
результати апробації дистанційного курсу та його ефективність.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89740  
 

Дата реєстрації авторського права  12.06.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Федотова Ірина Володимирівна, Величко Яна Іванівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Федотова Ірина Володимирівна, Величко Яна Іванівна, 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 "Еколого-інноваційне 
управління АТП"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Розвиток економіки України та розв'язання існуючих еколого-
економічних проблем має ґрунтуватися на екологічно орієнтованій 
інноваційній діяльності. Україна, як член більшості міжнародних 
організацій, взяла на себе зобов'язання забезпечувати екологічну 
безпеку транспорту на національному рівні.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89741  
 

Дата реєстрації авторського права  12.06.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кирчата Ірина Миколаївна, Шершенюк Олена Миколаївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Кирчата Ірина Миколаївна, Шершенюк Олена Миколаївна, 
Харківський національний автомобільно-дорожній університет 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір науково-практичного характеру "Оцінка резервів зростання 
конкурентоспроможності підприємства"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

В роботі обґрунтовано, що виявлення та оцінка резервів 
конкурентоспроможності підприємства повинні стати основою у 
формуванні тактики та стратегії підвищення 
конкурентоспроможності та формування конкурентного статусу 
підприємства.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89742  
 

Дата реєстрації авторського права  12.06.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шевченко Ігор Геннадійович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Державне підприємство "Документ" 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Спеціальне програмне забезпечення 
"ServiceDesk"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма реалізує функціонал подачі заявок по інцидентах, 
супроводження та облік інцидентів, які виникли під час експлуатації 
СПЗ користувачами Єдиної інформаційної аналітичної системи 
управління міграційними процесами.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89743  
 

Дата реєстрації авторського права  12.06.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Вініченко Віктор 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 "Pookie фіолетова"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89744  
 

Дата реєстрації авторського права  12.06.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Вініченко Віктор 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 "Pookie зелена"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89745  
 

Дата реєстрації авторського права  12.06.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Вініченко Віктор 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 "Pookie"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89746  
 

Дата реєстрації авторського права  12.06.2019  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Вініченко Віктор 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 "Pookie блакитна"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89747  
 

Дата реєстрації авторського права  12.06.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Вініченко Віктор 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 "Pookie сіра"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89748  
 

Дата реєстрації авторського права  12.06.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Вініченко Віктор 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 "Pookie жовта"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89749  
 

Дата реєстрації авторського права  12.06.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Вініченко Віктор Вікторович  
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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 "Pookie червона"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89750  
 

Дата реєстрації авторського права  12.06.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Горковчук Максим Вікторович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Комп'ютерна програма "ZERUM: Інформаційно-аналітична 
платформа"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Програмний комплекс призначений для побудови на основі нього веб-
порталів, геопорталів та прикладного програмного забезпечення.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89751  
 

Дата реєстрації авторського права  12.06.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Садко Євген Володимирович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Шрифт Mars Type"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

"Mars Type" є комп'ютерним шрифтом формату "OpenType PSХ".  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89752  
 

Дата реєстрації авторського права  13.06.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гайбура Ольга 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)  Музичний твір з текстом "Мій синочок"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89753  
 

Дата реєстрації авторського права  13.06.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Завгородня Тетяна Павлівна, Ігумнов Борис 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 
"Кибернетические основы построения экономических систем для 
предприятий: учебное пособие"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Игумнов Б. Н., Завгородняя Т. П. Кибернетические 
основы построения экономических систем для предприятий :                
Уч. пособие. - Хмельницкий : ТУП, 2000. - 344 с. 

 
Анотація   

Навчальний посібник є спецкурсом для економістів-магістрів для 
спеціальностей "Економічна кібернетика", "Економіка та організація 
виробництва", "Маркетинг".  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89754  
 

Дата реєстрації авторського права  13.06.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ігумнова 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)  Літературний письмовий твір наукового характеру "Робота 
практичного психолога в дитячих будинках та школах інтернатах: 
методичні вказівки до практичних занять для студентів напряму 
підготовки "Практична психологія"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Робота практичного психолога в дитячих будинках 
та школах інтернатах: методичні вказівки до практичних занять для 
студентів напряму підготовки "Практична психологія" / О. Б. Ігумнова. - 
Хмельницький : ХНУ, 2009. - 60 с. 
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Анотація   

Метою вивчення курсу "Робота практичного психолога в дитячих 
будинках та школах інтернатах" є формування систематизованих 
знань з організаційно-методичних засад діяльності психологічної 
служби в дитячих будинках та школах-інтернатах, основних 
напрямів, форм, методів та технологій роботи практичного психолога 
в інтернатних закладах, психологічних особливостей та 
закономірностей психічного розвитку дітей-сиріт, формування вмінь 
та навичок роботи в дитячих будинках та школах-інтернатах, 
ознайомлення з засобами та прийомами психологічної допомоги в 
кризових ситуаціях, роботи з дезадаптованими дітьми, підготовки до 
самостійного життя вихованців інтернатних закладів.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89755  
 

Дата реєстрації авторського права  13.06.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ігумнова 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)  Літературний письмовий твір наукового характеру "Модель та 
програма психокорекції негативних психічних станів студентів ВНЗ"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Ігумнова О. Б. Модель та програма психокорекції 
негативних психічних станів студентів ВНЗ / Вісник Національного 
університету оборони України : збірник наукових праць. - К. : НУОУ, 
2013. - Вип. 3 (34). - С. 215-221. 

 

Анотація   

У статті представлена модель психокорекції негативних психічних 
станів студентів, що побудована з позицій системного підходу та 
включає форми роботи, суб'єктивні зміни, комплекс технологій 
експериментального впливу на негативні психічні стани, їх 
комплекси та внутрішні умови виникнення згідно з результатами 
проведених емпіричних досліджень. Описана запропонована програма 
психокорекції негативних психічних станів студентів. Представлені 
результати формувального експерименту та подані результати 
перевірки ефективності психокорекційної програми.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89756  
 

Дата реєстрації авторського права  13.06.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ігумнова Ольга Борисівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Літературний письмовий твір наукового характеру "Характеристика 
и исследование типов комплексов негативных психических состояний 
у студентов"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Характеристика и исследование типов комплексов 
негативных психических состояний у студентов  / О. Б. Игумнова // 
Вестник МГОУ. Серия  "Психологические науки" / редактор 
Булгаков А. В. - 2013. - № 1. - М. : Издательство МГОУ. - С. 13-19. 

 

Анотація   

У роботі розглянуті основні наукові погляди на проблему психічних 
станів, підходи до їх класифікації. Представлені результати 
дослідження динаміки негативних психічних станів студентів. 
Запропонований підхід до виділення типів комплексів негативних 
психічних станів за ознакою поєднання різних рівнів вираженості 
станів тривожності, фрустрації, агресивності, ригідності. Досліджені 
зв'язки усередині кожного типу комплексу негативних психічних 
станів. Виявлені особливості взаємодії негативних психічних станів в 
кожній групі комплексів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89757  
 

Дата реєстрації авторського права  13.06.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Чернишов Костянтин Андрійович, Майданюк Володимир Павлович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Навчальна програма для дослідження 
завадостійкого кодування БЧХ"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Комп'ютерна програма реалізує алгоритм заводостійкого кодування 
кодом БЧХ (англ. ВСН) з графічним відображенням кінцевого 
результату кодування та графічним інтерфейсом користувача для 
введення вхідних даних.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89758  
 

Дата реєстрації авторського права  13.06.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ігумнова 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)  Літературний письмовий твір наукового характеру "Ґенеза 
негативних психічних станів студентів"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Ігумнова О. Б. Ґенеза негативних психічних станів 
студентів / Психологія і суспільство. - 2013. - № 3 (53). - С. 110-115. 

 
Анотація   

У роботі запропонована модель особливостей ґенези негативних 
психічних станів студентів ВНЗ, що побудована з позицій системного 
підходу та за результатами проведених емпіричних досліджень. 
Запропоновано підхід до розгляду негативних психічних станів 
студентів з врахуванням їх взамозв'язків у формі комплексів та їх 
структурної організованості, що уможливлює їх вивчення як 
складного, інтегративного, цілісного та поліструктурного явища 
психічного життя студентів. 
  

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89759  
 

Дата реєстрації авторського права  13.06.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ігумнова 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)  Літературний письмовий твір наукового характеру "Формування та 
виокремлення комплексів психічних станів особистості"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Ігумнова О. Б. Формування та виокремлення 
комплексів психічних станів особистості / Науковий часопис 
Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. 
Серія 12 : Психологічні науки. - 2015. - Випуск 1 (46). - С. 142-149.  

 

Анотація   

У статті розглянуті основні наукові погляди на проблему психічних 
станів особистості, їх формування і розвиток. Описані детермінанти 
виникнення психічних станів особистості.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89760  
 

Дата реєстрації авторського права  13.06.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шафарчук Тетяна Георгіївна, Мен Ян (MENG YANG)  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Наукова стаття "Підготовка майбутніх учителів музики до 
виконання вокальних творів епохи бароко"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Шафарчук Т. Г., Мен Ян. Підготовка майбутніх 
учителів музики до виконання вокальних творів епохи бароко. Серія: 
Педагогічні науки. - 2016. - Випуск 143. - С. 149-153.  
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Анотація   

У статті розглядаються питання підготовки студентів музично-
педагогічних навчальних закладів до виконання вокальних творів 
композиторів епохи бароко. Розглянуто стильові риси музичного 
мистецтва бароко, схарактеризовано головні вимоги до вокальної 
техніки вокаліста та методичні засоби, спрямовані на їх формування.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89761  
 

Дата реєстрації авторського права  13.06.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Чернишов Костянтин Андрійович, Майданюк Володимир Павлович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Модуль аналізу текстово-графічних даних 
для обчислення економічної складової монохромного друку"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Комп'ютерна програма реалізує алгоритм підрахування щільності 
заповнення сторінок, оснований на перетворенні текстової інформації 
в графічну. До складу програми включено модуль візуального аналізу 
документа. Візуальний аналіз документа виконується для ефективної 
оцінки витрат ресурсів для виконання друку - тонера (фарби) 
принтером.   
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89762  
 

Дата реєстрації авторського права  13.06.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шафарчук Тетяна Георгіївна, Десятникова Наталія Львівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Наукова стаття "Особенности формирования техники вокальной 
орнаментики у будущих преподавателей вокала, обладающих 
высокими женскими голосами"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Шафарчук Т. Г., Десятникова Н. Л. Особенности 
формирования техники вокальной орнаментики у будущих 
преподавателей вокала, обладающих высокими женскими голосами / 
Центральноукраїнський державний педагогічний університет          
імені Володимира Винниченка. Наукові записки. Серія: Педагогічні 
науки. - 2018. - Випуск 170. - С. 274-280. 

 
Анотація   

У статті розглядаються особливості вокально-технічної підготовки 
співаків італійської вокальної школи belcanto, віртуозно володіючих  
 



Авторське право і суміжні права. Бюлетень № 53, 2019 

 

1001 

технікою виконання колоратурних прикрас, розуміння видатними 
старовинними майстрами-викладачами вокального мистецтва і 
педагогіки.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89763  
 

Дата реєстрації авторського права  13.06.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лебідь Ольга Валеріївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Монографія "Формування професійної культури майбутнього 
керівника загальноосвітнього навчального закладу в умовах 
магістратури"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Лебідь О. В. Формування професійної культури 
майбутнього керівника загальноосвітнього навчального закладу в 
умовах магістратури: Монографія. / Ольга Лебідь. - Донецьк : 
ЛАНДОН-ХХІ, 2013. - 226 с. 

 

Анотація   

Досліджено теоретичні та практичні аспекти проблеми формування 
професійної культури майбутнього керівника загальноосвітнього 
навчального закладу в умовах магістратури.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89764  
 

Дата реєстрації авторського права  13.06.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гінкул Наталя Юріївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Сценарій "Благодійний Міжнародний Телевізійний Проект Різдвяна 
Мрія 2020" ("2020 Різдвяна Мрія")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Даний сценарій описує хід міжнародного телевізійного конкурсу.          
У ньому описано як діти України спробують себе як поетів, як з 
дитячих віршів народяться пісні та як зірки України стануть 
виконавцями пісень, створених з віршів, які написали діти. Описано, 
яким чином Україна залучить інші країни до такої ініціативи, а саме 
співпраці дітей з композиторами та відомими співаками.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89765  
 

Дата реєстрації авторського права  13.06.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Говорущенко Тетяна Олександрівна, Павлова Ольга Олександрівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір наукового характеру "Агентно-орієнтована інформаційна 
технологія для оцінювання початкових етапів життєвого циклу 
програмного забезпечення"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Агентно-орієнтована інформаційна технологія для оцінювання 
початкових етапів життєвого циклу програмного забезпечення 
виконує автоматичне оцінювання та забезпечує підвищення рівня 
достатності інформації вимог для визначення нефункційних 
характеристик, за рахунок чого зменшується розрив у знаннях про 
нефункційні характеристики.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89766  
 

Дата реєстрації авторського права  13.06.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Поведа Тетяна Петрівна, Чорна Оксана Григорівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчально-методичний посібник "Безпека життєдіяльності 
(скорочений курс)"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Безпека життєдіяльності (скорочений курс) : 
Навчально-методичний посібник для студентів першого курсу 
освітнього рівня "бакалавр" / Роз. : Поведа Т. П., Чорна О. Г. - 
Кам'янець-Подільський : ТОВ "Друк-Сервіс", 2018. - 72 с. 

 

Анотація   

Містить матеріал, який відповідає програмі змістового модуля 
"Безпека життєдіяльності", що включено у курс дисципліни                   
"Вступ до спеціальності" для студентів першого курсу.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89767  
 

Дата реєстрації авторського права  13.06.2019  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Атаманчук Петро Сергійович, Мендерецький Вадим Владиславович, 
Ніколаєв Олексій Михайлович  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчальний посібник "Методичне забезпечення навчального 
фізичного експерименту (11-й клас)"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Атаманчук П. С., Мендерецький В. В., Ніколаєв О. М. 
Методичне забезпечення навчального фізичного експерименту (11-й 
клас): Навчальний посібник. - Кам'янець-подільський : Буйницький О. А., 
2008. - 212 с. 

 

Анотація   

Посібник є відображенням інноваційної дидактичної моделі та 
орієнтований на технологічні і методичні особливості навчального 
фізичного експерименту у старшій школі.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89768  
 

Дата реєстрації авторського права  13.06.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Атаманчук Петро Сергійович, Мендерецький Вадим Владиславович, 
Ніколаєв Олексій Михайлович  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчальний посібник "Методичне забезпечення навчального 
фізичного експерименту (10-й клас)"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Атаманчук П. С., Мендерецький В. В., Ніколаєв О. М. 
Методичне забезпечення навчального фізичного експерименту (10-й 
клас): Навчальний посібник. - Кам'янець-Подільський : ФОП Сисин О. В., 
2007. - 152 с. 

 

Анотація   

За структурою і змістом є відображенням практично реалізованої у 
Камянець-Подільському державному університеті інноваційної моделі 
методичної системи експериментальної підготовки майбутніх 
учителів фізики.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89769  
 

Дата реєстрації авторського права  13.06.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Величко Надія Вікторівна  
 
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 навчального характеру, ілюстрація  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Інтерактивна науково-популярна книга з тривимірними 
ілюстраціями "Сергей Натанович Бернштейн"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Книга присвячена діяльності харківського математика                               
С. Н. Бернштейна та містить біографічну довідку та короткий опис 
його видатних відкриттів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89770  
 

Дата реєстрації авторського права  13.06.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Борисюк Зінаїда 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)  Гобелен "Сухі трави"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Ручне ткацтво, матеріали: вовна, бововна, льон, 57×49.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89771  
 

Дата реєстрації авторського права  13.06.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Борисюк Зінаїда 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)  Гобелен "Яр"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Ручне ткацтво, матеріал вовна, 59×59.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89772  
 

Дата реєстрації авторського права  13.06.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Флорескул Олег Іванович  
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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)  Ювелірний виріб "Кулон "Іриси"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Срібло, авантюрин, аметисти.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89773  
 

Дата реєстрації авторського права  13.06.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Флорескул Олег Іванович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Барельєф "Божа матір"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89774  
 

Дата реєстрації авторського права  13.06.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Флорескул Олег Іванович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Барельєф "Божа матір. Утоли мою печаль"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89775  
 

Дата реєстрації авторського права  13.06.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Чеклов Володимир Федорович, Чеклова Валентина Михайлівна, 
Процюк Віталій Валерійович  
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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 "Тренажер для локомотивних бригад 
(Тренажер ТЕ 33)"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Побудована за модульним принципом і виконує наступні функції: 
попередню обкатку локомотивних бригад у стандартних і 
нестандартних ситуаціях та аналіз дій локомотивних бригад у 
реальному режимі часу. 
  

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89776  
 

Дата реєстрації авторського права  13.06.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Чеклов Володимир Федорович, Чеклова Валентина Михайлівна, 
Процюк Віталій Валерійович  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Тренажер для локомотивних бригад 
(Тренажер ТУ 7)"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Побудована за модульним принципом і виконує наступні функції: 
попередню обкатку локомотивних бригад у стандартних і 
нестандартних ситуаціях та аналіз дій локомотивних бригад у 
реальному режимі часу. 
  

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89777  
 

Дата реєстрації авторського права  13.06.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Колесник Ірина Олександрівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Похідний твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Переклад книги Беррі Керн Уайнхолда "Настоящий мужчина: 
возрождение навыков отцовства"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Книга присвячена ролі чоловіка в мінливому сучасному світі.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89778  
 

Дата реєстрації авторського права  13.06.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Богданова Алла Петрівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, ілюстрація  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Стаття з ілюстрацією "Сокот Sokot"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Стаття описує термін "Сокот", утворений від кореня слова 
"соковитий" та закінчення слова "компот".  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89779  
 

Дата реєстрації авторського права  13.06.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Маринчук Олена 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 "Знак для товарів і послуг фірми "CANVAS"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Являє собою поєднання плавних ліній в певній кольоровій  
гамі.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89780  
 

Дата реєстрації авторського права  13.06.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Корсак Костянтин Віталійович, Корсак Юрій Костянтинович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Літературний письмовий твір наукового характеру "Nooglossary-2 - 
Noosciences for the Future without Collapse" ("Nooglossary-2")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89781  
 

Дата реєстрації авторського права  13.06.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Аймурзін Олександр Азатович  
 

Повне ім'я 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 реаліті-шоу "GladiRobots"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Викладені шляхи організації, проведення та відеотрансляції змагань 
між роботами.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89782  
 

Дата реєстрації авторського права  13.06.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Пожарський 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 "Опис "Мобільний телефон, смартфон 
с функцій мобільна рація!"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Розкрито унікальну в своєму роді функцію, яка буде корисна всім, хто 
любить подорожувати, гуляти в місцях, далеких від людей.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89783  
 

Дата реєстрації авторського права  13.06.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір "Опис "Клавиатура по технологии 
Super AMOLED дисплеем, IPS дисплеев, TFT Матрица"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

З цього моменту не потрібно наносити на кнопки їх позначення, букви 
і цифри, тепер можна однією клавіатурою користуватися в будь-якій 
країні світу з будь-якою кількістю мов.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89784  
 

Дата реєстрації авторського права  13.06.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Фурдичко Орест Іванович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Ескіз  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Ескіз відзнаки "Почесне звання "Заслужений захисник природи" 
Всеукраїнської громадської організації "Асоціація агроекологів 
України"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Ескіз відзнаки, яка встановлюється для відзначення і вшанування 
особливих заслуг.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89785  
 

Дата реєстрації авторського права  13.06.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дубєнко Костянтин 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 "Остров"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Пісня "Остров" створена в жанрі "альтернативний рок".  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89786  
 

Дата реєстрації авторського права  13.06.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кривенец Алина Вадимовна (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)  Книжка "21 кейс интернет-маркетолога + тренды"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89787  
 

Дата реєстрації авторського права  14.06.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шемяткін Олександр Олександрович, Шевцова 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 письмовий твір "Проект Закону України "Про 
внесення змін до Податкового кодексу України щодо податку на 
виведений капітал" (за результатами доопрацювання в рамках 
обговорення в Адміністрації Президента України) ("Законопроект про 
податок на виведений капітал за результатами доопрацювання в 
рамках Адміністрації Президента України")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У творі викладено, розроблений авторами з урахуванням досвіду 
естонської моделі оподаткування розподіленого прибутку, проект 
Закону, який дозволив би ввести в Україні новий податок - податок на 
виведений капітал, і замінити ним нині існуючий податок на 
прибуток підприємств. Проект Закону доопрацьовано авторами з 
урахуванням обговорення в рамках Адміністрації Президента України.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89788  
 

Дата реєстрації авторського права  14.06.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шемяткін Олександр Олександрович, Шевцова Тетяна Сергіївна  
 

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 Проект Закону України "Про внесення 
змін до Податкового кодексу України щодо податку на виведений 
капітал" ("Законопроект про податок на виведений капітал")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У творі викладено, розроблений авторами з урахуванням досвіду 
естонської моделі оподаткування розподіленого прибутку, проект 
Закону, який дозволив би ввести в Україні новий податок - податок на 
виведений капітал, і замінити ним нині існуючий податок на 
прибуток підприємств. Запровадження податку на виведений капітал 
дозволить встановити прості і прозорі правила оподаткування, які б 
усували дискретність і пов'язаний з цим фіскальний тиск на 
платників податку.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89789  
 

Дата реєстрації авторського права  14.06.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шемяткін Олександр Олександрович, Шевцова 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 письмовий твір "Проект Закону України "Про 
внесення змін до Податкового кодексу України щодо податку на 
виведений капітал" (за результатами доопрацювання в рамках 
робочої групи при Міністерстві фінансів України) ("Законопроект про 
податок на виведений капітал з урахуванням доопрацювання в 
рамках робочої групи при Міністерстві фінансів України")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

У творі викладено, розроблений авторами з урахуванням досвіду 
естонської моделі оподаткування розподіленого прибутку, проект 
Закону, який дозволив би ввести в Україні новий податок - податок на 
виведений капітал, і замінити ним нині існуючий податок на 
прибуток підприємств. Проект Закону було доопрацьовано авторами з 
урахуванням обговорень в рамках робочої групи при Міністерстві 
фінансів України. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89790  
 

Дата реєстрації авторського права  14.06.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Збірка пісень "Києве наш"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89791  
 

Дата реєстрації авторського права  14.06.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Четркова 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)  Науковий твір "Сучасні підходи до організації вивчення англійської 
мови студентами технічних спеціальностей ЗВО"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Науковий твір присвячений технології змішаного навчання як одного 
з найбільш перспективних напрямів розвитку освіти в цілому і 
вивченню іноземних мов зокрема. Автор аналізує основні аспекти та 
особливості організації змішаного навчання на немовних спеціальностях.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89792  
 

Дата реєстрації авторського права  14.06.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Четркова 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)  Науковий твір "Ефективність організації самостійної роботи 
студентів на заняттях з іноземної мови у навчальному процесі ЗВО"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Науковий твір присвячено проблемі організації самостійної роботи 
студентів на заняттях з іноземної мови. Визначено протиріччя між 
вимогами до сучасного спеціаліста та рівнем його готовності до 
професійної діяльності.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89793  
 

Дата реєстрації авторського права  14.06.2019  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Четркова 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)  Науковий твір "Специфіка вивчення англійської мови в технічному 
закладі вищої освіти"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Науковий твір присвячено проблемам, що виникають при профільно-
орієнтованому навчанні англійської мови в технічних закладах вищої 
освіти.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89794  
 

Дата реєстрації авторського права  14.06.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Четркова 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)  Науковий твір "Сутність базових складових білінгвального навчання 
фахівців технічних спеціальностей"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У науковому творі представлені та охарактеризовані базові 
конструктори моделі професійної моделі підготовки майбутніх 
фахівців технічних спеціальностей на білінгвальній основі: цільовий, 
концептуальний, мотиваційний, змістовий, діяльнісно-технологічний, 
результативно-коригуючий.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89795  
 

Дата реєстрації авторського права  14.06.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Четркова 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)  Науковий твір "Формування професійної мобільності майбутніх 
фахівців в процесі вивчення іноземної мови"   

 



Авторське право і суміжні права. Бюлетень № 53, 2019 

 

1014 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Науковий твір присвячений дослідженню актуальної проблеми 
формування й розвитку професійної мобільності студентів в умовах 
полікультурної освіти.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89796  
 

Дата реєстрації авторського права  14.06.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

найменування роботодавця  Українська інженерно-педагогічна академія 

 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Літературний твір наукового характеру "Історія філософської думки 
в Україні. Робочий зошит для самостійної роботи на практичних 
заняттях для студентів 2 курсу освітнього ступеня "Бакалавр" денної 
форми навчання інженерних та інженерно-педагогічних 
спеціальностей"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

У творі розроблено практичні завдання з дисципліни "Історія 
філософської думки в Україні", що дозволяє сформулювати відповідні 
компетентності в процесі навчання за бакалаврськими програмами у 
вищих навчальних закладах педагогічного та інженерно-педагогічного 
профілів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89797  
 

Дата реєстрації авторського права  14.06.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

найменування роботодавця  Українська інженерно-педагогічна академія 

 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Літературний твір наукового характеру "Україна в світовому 
культурному просторі. Робочий зошит для самостійної роботи на 
практичних заняттях для студентів 2 курсу освітнього ступеня 
"Бакалавр" денної форми навчання інженерних та інженерно-
педагогічних спеціальностей"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

У творі розроблено практичні завдання з дисципліни "Україна в 
світовому культурному просторі", що дозволяє сформулювати  
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відповідні компетентності в процесі навчання за бакалаврськими 
програмами у вищих навчальних закладах педагогічного та 
інженерно-педагогічного профілів.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89798  
 

Дата реєстрації авторського права  14.06.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Васильєва Марія 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 "Робота з молодими 
фахівцями як важливий напрям сучасного кадрового менеджменту"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

В творі розглядаються питання, які стосуються управління 
персоналом підприємств та організацій, а саме проаналізовано один із 
напрямів управління персоналом, який може бути використаний в 
роботі організацій - робота з молоддю і молодими фахівцями, запропоновано 
комплексну програму по роботі з молодими фахівцями.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89799  
 

Дата реєстрації авторського права  14.06.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бондаренко Тетяна Сергіївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Українська інженерно-педагогічна академія 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Програма з перевірки сенсомоторної реакції 
оператора комп'ютерного набору"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма призначена для визначення ефективності складної 
сенсомоторної реакції людини-оператора в умовах групової діяльності 
(групи операторів, групи спортсменів, групи профвідбору, групи з 
особливими умовами праці).  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89800  
 

Дата реєстрації авторського права  14.06.2019  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Нікуліна Неля Василівна, Шулякова Леся Вікторівна, Борзенко 
Олександра Павлівна  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Нікуліна Неля Василівна, Шулякова Леся Вікторівна, Борзенко 
Олександра Павлівна, 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 "Російсько-українсько-
англійський словник термінології номенклатури автомобільного 
транспорту (Том 2)"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Твір спрямований на створення спеціалізованого багатомовного 
науково-навчального видання з автомобілебудування і ремонту 
транспортних засобів, у змістовій частині якого набагато легше 
знайти перекладний термін-відповідник, ніж у загальнотехнічному 
або у словнику галузі машинобудування.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89801  
 

Дата реєстрації авторського права  14.06.2019  
 
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 "INNOVATION FACTORS IN THE CYCLICAL 
DEVELOPMENT OF UKRAINIAN INDUSTRIES"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89802  
 

Дата реєстрації авторського права  14.06.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Романчук Ірина Олегівна, Мінорова Антоніна Володимирівна, 
Рудакова Тетяна Василівна, Даниленко Світлана Григорівна  

 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Інститут продовольчих ресурсів Національної академії аграрних наук 
України, Товариство з додатковою відповідальністю "Український 
науково-дослідний інститут харчової промисловості" 

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 



Авторське право і суміжні права. Бюлетень № 53, 2019 

 

1017 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір наукового характеру "Технологічна 
інструкція з виробництва морозива до ТУ У 10.5-00419880-146:2019 
"Морозиво "ТІММ" збагачене біфідо- та молочнокислими 
мікроорганізмами. Технічні умови" ("ТІ ТУ У 10.5-00419880-
146:2019")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Морозиво "ТІММ", збагачене біфідо- та молочнокислими 
мікроорганізмами, виробляють виключно з молока та продуктів його 
перероблення із застосуванням сухої закваски "Іпровіт Біфідолюкс".  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89803  
 

Дата реєстрації авторського права  14.06.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Антрапцева Надія Михайлівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Національний університет біоресурсів і природокористування 
України 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Наукова стаття "Ізотермічні дослідження зневоднення 
Со(H2PO4)2·2H2O"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Визначено аніонний склад продуктів термообробки Со(H2PO4)2·2H2O 
в ізотермічних умовах. Встановлено кількісні залежності вмісту 
конденсованих фосфатів з різною будовою аніона (лінійною і 
циклічною) і вільних фосфатних кислот, що утворюються як 
проміжні продукти термообробки, від температурного режиму і 
тривалості випалу. Конкретизовано умови утворення кінцевого 
продукту зневоднення - циклотетрафосфату складу Со2P4O12.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89804  
 

Дата реєстрації авторського права  14.06.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Антрапцева Надія Михайлівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Національний університет біоресурсів і природокористування 
України 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, ілюстрація  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Наукова стаття "Термоліз твердого розчину Cо(II) і Zn гідратованих 
фосфатів"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Встановлено, що термоліз твердого розчину Со1-xZnx(H2PO4)2·2H2O 
(0<x<1.00) реалізується за двома паралельними напрямками з 
утворенням кінцевого продукту зневоднення - циклотетрафосфатів 
складу Со1-xZnx)2P4O12, 0<x<1.00. Визначено послідовність фізико-
хімічних і структурних перетворень, що супроводжують обидва 
напрямки. Обговорюються два різних механізми, як видалення 
кристалізаційної води, так і виділення вільної фосфатної кислоти. 
Наведено принципову схему процесу.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89805  
 

Дата реєстрації авторського права  14.06.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Антрапцева Надія Михайлівна, Солод Надія Володимирівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Національний університет біоресурсів і природокористування 
України 

 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Наукова стаття "Синтез і хімічна природа протонованих Mg-Co(II) 
фосфатів"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Синтезовано твердий розчин магнію і кобальту(II) гідрогенфосфатів 
складу Mg1-xСоxHPO4·3H2О. Визначено його хімічну природу і 
області гомогенності, які змінюються в межах 0<x<0.12. Встановлено 
умови реалізації ресурсозберігаючого синтезу твердого розчину 
гідрогенфосфатів заданого складу і властивостей.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89806  
 

Дата реєстрації авторського права  14.06.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Антрапцева Надія Михайлівна, Кочкодан Ольга 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  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Наукова стаття "Синтез середніх фосфатів мангану(ІІ)-кобальту(ІІ) 
та їх сорбційні властивості"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Спільним осадженням катіонів Mn2+ і Co2+ з водних розчинів їх 
солей синтезовано твердий розчин фосфатів складу Мn3- 
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xCox(PO4)2·3H2O (0<x≤1.25). Досліджено сорбційні характеристики 
фосфатів твердого розчину різного складу.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89807  
 

Дата реєстрації авторського права  14.06.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Антрапцева Надія Михайлівна, Солод Надія Володимирівна, 
Кочкодан Ольга 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)  Наукова стаття "Low-temperature synthesis of condensed zinc and 
cobalt (II) phosphate solid solution with the given anion structure"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Визначено аніонний склад продуктів термообробки кристалогідратів 
Zn1-хСох(H2PO4)2·2H2O (0<x<1.00) в ізотермічних умовах. 
Встановлено кількісні залежності вмісту конденсованих фосфатів із 
лінійною і циклічною будовою аніона і фосфатних кислот, що 
виділяються як проміжні продукти, від температурного режиму і 
тривалості випалу. Показано вплив природи катіона. Конкретизовано 
умови утворення і термічної стабільності кожного з лінійних 
конденсованих фосфатів із  = 2-8 і твердого розчину 
циклотетрафосфатів складу Zn1-хСохP4O12 (0<x<1.00).  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89808  
 

Дата реєстрації авторського права  14.06.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

твору (творів)  Наукова стаття "ВПЛИВ АСОЦІАЦІЇ НА ВЗАЄМОДІЮ АНІОННИХ 
ПОВЕРХНЕВО-АКТИВНИХ РЕЧОВИН ІЗ НЕПОРИСТИМИ 
ВУГЛЕЦЕВИМИ СОРБЕНТАМИ"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Досліджено взаємозв'язок асоціативних та адсорбційних взаємодій 
при адсорбції аніонних поверхнево-активних речовин (ПАР) на 
непористому вуглецевому сорбенті - графітованій сажі.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89809  
 

Дата реєстрації авторського права  14.06.2019  
 

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  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Монографія "Наноматеріали як біогенні хімічні елементи в 
ентомологічних технологіях"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

В монографії описано новітні методи використання наноаквахелатів 
як біогенних хімічних елементів в  ентомологічних технологіях, їх 
теоретичні і практичні аспекти та впровадження в практику 
шовківництва, технічної ентомології і біологічного захисту рослин. 
Представлена характеристика авторських досліджень з технічної 
ентомології щодо використання наноаквахелатів за створення та 
відтворення масових культур корисних комах як штучних популяцій 
із заданими властивостями.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89810  
 

Дата реєстрації авторського права  14.06.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Топалова Олеся Іллівна, Петренко Євгенія Юріївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Наукова стаття "Етнотуристичний маршрут "Українські візерунки 
на китайському шовці"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

В статті розкриті особливості розробки та змісту етнотуристичного 
маршруту "Українські візерунки на китайському шовці", який 
розташовано в межах Запорізької області.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89811  
 

Дата реєстрації авторського права  14.06.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Якимчук Любов 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)  Кіносценарій повнометражного ігрового фільму "Пані Навігація"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Сорокарічна акторка втікає від зрадливого чоловіка на його авто й 
остаточно втрачає життєву "навігацію". 
  

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89812  
 

Дата реєстрації авторського права  14.06.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Калініна Світлана Петрівна, Ковалевська 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 "Концепція формування якості робочої сили в 
економічній системі держави"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Концепція відображає системний підхід до формування якості робочої 
сили як найважливішого чинника економічного розвитку держави.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89813  
 

Дата реєстрації авторського права  14.06.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лелюк Аліна Володимирівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, ілюстрація, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Опис з ілюстраціями "Метафоричні асоціативні карти "Наши 
внутренние страхи"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Колода метафоричних асоціативних карт "Наши внутренние страхи" 
призначена для роботи з внутрішніми страхами.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89814  
 

Дата реєстрації авторського права  14.06.2019  
 

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 "Мрія"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Текст пісні "Мрія".  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89815  
 

Дата реєстрації авторського права  14.06.2019  
 

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), складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Цикл віршів "Чарівник"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89816  
 

Дата реєстрації авторського права  14.06.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Богуш Алла 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 "Мовленнєвий компонент дошкільної освіти"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Богуш А. М. Мовленнєвий компонент дошкільної 
освіти. - 4-те вид., доопр. і доп. - Х. : Вид-во "Ранок", 2013. - 192 с. - 
(Сучасна дошкільна освіта). 
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Анотація   

Програму і методичні рекомендації складено відповідно до нової 
редакції Базового компонента дошкільної освіти, а також з урахуванням 
варіативних чинних програм із розвитку мовлення і навчання дітей 
дошкільного віку рідної мови в Україні та в країнах СНД.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89817  
 

Дата реєстрації авторського права  14.06.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Богуш Алла 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 "Preschool education: realities and perspectives within modern 
pedagogical discourse"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Alla Bogush Preschool education: realities and 
perspectives within modern pedagogical discourse // Education: Modern 
Discourses. - 2018. - № 1. - P. 151-160. 

 
Анотація   

У статті позиціоновано сучасний погляд щодо проблеми підготовки 
дітей дошкільного віку до навчання в школі відповідно до вимог 
Концепції нової української школи.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89818  
 

Дата реєстрації авторського права  14.06.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Богуш Алла Михайлівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Підручник "Методика навчання дітей української мови в 
дошкільних навчальних закладах"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Алла Богуш Методика навчання дітей української 
мови в дошкільних навчальних закладах: підручник. 3-тє видання, 
доп. і переробл. / А. Богуш. - Київ : Видавничий Дім "Слово", 2019. - 440 с. 

 
Анотація   

Висвітлено передбачені програмою розділи курсу методики навчання 
дітей української мови в дошкільних навчальних закладах з мовою 
некорінних національностей.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89819  
 

Дата реєстрації авторського права  14.06.2019  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Богуш Алла Михайлівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Навчально-методичний посібник "Навчання дітей української мови в 
дошкільних навчальних закладах національних спільнот"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Богуш А. М. Навчання дітей української мови в 
дошкільних навчальних закладах національних спільнот: програма та 
навчальний посібник / А. М. Богуш. - Тернопіль : Мандрівець, 2016. - 136 с. 

 
Анотація   

Програму і методичні рекомендації складено відповідно до нової 
редакції Базового компонента дошкільної освіти, а також з 
урахуванням чинних варіативних програм та рівня розвитку рідного 
мовлення дітей раннього і дошкільного віку.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89820  
 

Дата реєстрації авторського права  14.06.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Богуш Алла 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)  Навчальний посібник "Теорія і методика розвитку мовлення дітей 
раннього віку"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: А. М. Богуш Теорія і методика розвитку мовлення 
дітей раннього віку: Навчальний посібник - Київ : Видавничий Дім 
"Слово", 2003 р. - 344 с. 

 
Анотація   

Висвітлено теоретичні засади становлення і розвитку мовлення дітей 
перших трьох років життя: звукової культури мовлення.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89821  
 

Дата реєстрації авторського права  14.06.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Богуш Алла Михайлівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Навчально-методичний посібник "Готуємо руку дитини до письма"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Богуш А. М. Готуємо руку дитини до письма: 
навчально-методичний посібник / А. М. Богуш. - Тернопіль : 
Мандрівець, 2014. - 160 с. 

 
Анотація   

У посібнику подано науково-теоретичні засади і методичні поради 
щодо підготовки руки дитини дошкільного віку до письма.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89822  
 

Дата реєстрації авторського права  14.06.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кліменок Володимир Миколайович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір "Онлайн-диагностика неисправностей 
дизельных двигателей"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У творі викладено кроки онлайн-діагностики дизельних двигунів.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89823  
 

Дата реєстрації авторського права  14.06.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Братюк 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 "Парадокс Братюка - парадокс енергій  порушеної 
рівноваги важеля" ("Парадокс Братюка")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Парадокс Братюка існує як самостійне явище, не порушує закон 
збереження енергії і полягає у тому, що в системі відліку важеля 
енергія, отримана винятково за рахунок роботи, яка вивела важіль із 
рівноваги, може перевищувати енергію, що витрачена на виконання 
саме цієї роботи.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89824  
 

Дата реєстрації авторського права  14.06.2019  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Чепига Михайло Петрович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Технологія підбору подружніх пар"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У науковому творі Чепига М. П. "Технологія підбору подружніх пар" 
описано критерії підбору експертами подружніх пар за енергетикою 
(Аурокамера - колір аури, розрахунком чи безпосереднім контактом).  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89825  
 

Дата реєстрації авторського права  14.06.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Науковий твір "Технологія виявлення ефективних 
високопосадовців"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

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

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89826  
 

Дата реєстрації авторського права  14.06.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Скринник Михайло Антонович, Фльорко Лілія Ярославівна, 
Фльорко Микола Ярославович  

 
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 "Філософія"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Філософія: навчальний посібник / М. А. Скринник, 
Л. Я. Фльорко, М. Я. Фльорко. - Львів : Ліга-Прес, 2015. - 479 с. 

 
Анотація   

Посібник створено для методичного забезпечення моделі викладання 
філософії, спрямований на творче, самостійне формування навичок 
філософського способу думання.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89827  
 

Дата реєстрації авторського права  14.06.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кулініч Ольга Олексіївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Монографія "Право фізичної особи на власне зображення: сучасний 
стан та перспективи розвитку"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Кулініч О. О. Право фізичної особи на власне 
зображення: сучасний стан та перспективи розвитку: монографія /          
О. О. Кулініч. - Одеса : Юридична література, 2016. - 624 с., 16 с. іл. 

 
Анотація   

Монографія присвячена проблемам здійснення та захисту права 
фізичної особи на власне зображення, встановлення балансу між 
правом фізичної особи на власне зображення та авторськими правами 
на твір. Формується концепція цивільно-правової охорони права 
фізичної особи на власне зображення як нематеріальне благо.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89828  
 

Дата реєстрації авторського права  14.06.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кулініч Ольга Олексіївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Навчально-методичний посібник "Охорона прав та інтересів 
фізичних осіб при створенні та використанні художніх творів"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Кулініч О. О. Охорона прав та інтересів фізичних 
осіб при створенні та використанні художніх творів : навч.-метод. 
посіб. для студентів вищ. навч. закл. / Одеса : Юридична література, 
2017. - 88 с. 

 
Анотація   

Навчально-методичний посібник розрахований на студентів вищих 
навчальних закладів, науково-педагогічних працівників та містить  
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теми лекцій, практичних занять, завдання для самостйної роботи та 
питання для перевірки знань з курсу "Охорона прав та інтересів 
фізичних осіб при створенні та використанні художніх творів".  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89829  
 

Дата реєстрації авторського права  14.06.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кулініч Ольга Олексіївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчально-методичний посібник "Авторське право і суміжні права"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Кулініч О. О. Авторське право і суміжні права : 
навчально-методичний посібник / О. О. Кулініч. - Одеса : Юридична 
література, 2017. - 148 с. 

 

Анотація   

Навчально-методичний посібник розрахований на студентів вищих 
навчальних закладів, науково-педагогічних працівників та містить 
теми лекцій, практичних занять, завдання для самостійної роботи та 
питання для перевірки знань з курсу "Авторське право і суміжні 
права".  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89830  
 

Дата реєстрації авторського права  14.06.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Компьютерная программа решения 0-1 
задачи о ранце с использованием рефлексивных кодов Грея"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89831  
 

Дата реєстрації авторського права  14.06.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Трофимчук Олександр Миколайович, Васянін Володимир 
Олександрович, Ушакова Людмила Павлівна  
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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 "Компьютерная программа управления 
ресурсом пропускных способностей дуг коммуникационной сети"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма призначена для управління ресурсом пропускних 
здатностей дуг, яка актуальна при розподілі потоків та проектуванні 
надійних комунікаційних мереж з дискретними параметрами і 
обмеженням на час затримки потоків або середній коефіцієнт 
завантаження дуг мережі.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89832  
 

Дата реєстрації авторського права  14.06.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дацюк Тетяна Миколаївна, Карталов Сергій Владленович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Музичний твір з текстом "Калина"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89833  
 

Дата реєстрації авторського права  14.06.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бережна Олена Володимирівна, Бережний Валерій 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 "Положення про Міжнародний 
фестиваль-конкурс "АРТ-ФЕЄРВЕРК ТАЛАНТІВ"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 



Авторське право і суміжні права. Бюлетень № 53, 2019 

 

1030 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89834  
 

Дата реєстрації авторського права  14.06.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Копєйкін 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)  Збірка зображень "ABRAMS"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89835  
 

Дата реєстрації авторського права  14.06.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ципріанович Ігор Володимирович, Старченко Олександр Юрійович, 
Гулін Дмитро Володимирович, Клименко Сергій Віталійович, 
Остапченко Тетяна Євгенівна  

 

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)  Навчальний посібник "Будівництво малоповерхових швидкоспоруджуваних, 
енергозберігаючих житлових будинків з дерев'яним каркасом"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89836  
 

Дата реєстрації авторського права  14.06.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кушнірук Анастасія Сергіївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Тези "Професійна підготовка майбутніх учителів математики на 
сучасному етапі"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Кушнірук А. С. Професійна підготовка майбутніх 
учителів математики на сучасному етапі / А. С. Кушнірук // Нове та  
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                                                            традиційне у дослідженнях сучасних представників психологічних та 
педагогічних наук: Збірник тез наукових робіт учасників міжнародної 
науково-практичної конференції (м. Львів, 22-23 березня 2019 року). 
Львів : ГО "Львівська педагогічна спільнота", 2019. - Ч. ІІ. - С. 42-46. 

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89837  
 

Дата реєстрації авторського права  14.06.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кушнірук Анастасія Сергіївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Шкільний курс математики і методика його 
навчання: алгебра основної школи. Методичні рекомендації до 
самостійної роботи студентів денної форми навчання"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Шкільний курс математики і методика його 
навчання: алгебра основної школи. Методичні рекомендації до 
самостійної роботи студентів денної форми навчання / Укладач:               
А. С. Кушнірук. - Одеса : ФОП Бондаренко М. О., 2018. - 60 с. 

 

Анотація   

 У методичних рекомендаціях визначено мету і завдання навчальної 
дисципліни "Шкільний курс математики і методика його навчання" 
розділу "Алгебра основної школи", подано рекомендації щодо 
самостійної роботи студентів, розкрито організацію контролю знань 
та вмінь студентів.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89838  
 

Дата реєстрації авторського права  14.06.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Поліщук Ірина Володимирівна  
 

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 (дитяча література) "Руде щастя"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Поринути у світ дитинства - неймовірна цікава пригода. Разом з 
дівчиною Сонею та її новим другом, котиком, на ім'я Олександр 
Іванович юні читачі дізнаються, що таке справжня дружба, щирість, 
відвага та людська вдячність.    
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89839  
 

Дата реєстрації авторського права  14.06.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Альошечкін 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)  Кіносценарій художнього ігрового повнометражного фільму "Харон"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У місті Вілково, що розташоване на воді і оточене безліччю 
невеличких острівців, масово топляться люди. Розслідування 
паралельно ведуть поліція і секретний спецзагін. Дівчину Беллу 
затягує під воду і топить якась дивна істота. Тіло утоплениці ховають 
на кладовищі, а через добу вона з'являється на порозі свого 
найкращого друга Паші - жива і здорова, благаючи про допомогу. На 
неї полює істота з паралельного світу - Харон. Він здатен потрапляти 
через воду в наш світ. Белла теж виявляється утікачкою з 
паралельного світу.    
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89840  
 

Дата реєстрації авторського права  14.06.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Говорущенко Тетяна Олександрівна, Павлова Ольга Олександрівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір наукового характеру "Метод діяльності інтелектуального агента 
на основі онтологічного підходу для семантичного парсингу 
природомовних специфікацій вимог до програмного забезпечення"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89841  
 

Дата реєстрації авторського права  14.06.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Говорущенко Тетяна Олександрівна, Павлова Ольга Олександрівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   
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Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір наукового характеру "Інтелектуальна система для визначення 
достатності метричної інформації у специфікаціях вимог до 
програмного забезпечення"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89842  
 

Дата реєстрації авторського права  14.06.2019  
 

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  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Методичний посібник "Как избавиться от сосудистых звёздочек на 
ногах"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Авторська методика лікування поверхневих судин на ногах у 
домашніх умовах або умовах професійних косметологічних закладів, 
основана на доступних природних засобах.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89843  
 

Дата реєстрації авторського права  14.06.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Коцюбинський Володимир Юрійович, Гармаш Володимир 
Володимирович, Марущак Ярослава 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 "Система для управління товарами та 
послугами інтернет-магазину"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма являє собою веб-сторінку, що додає та видаляє товари у 
інтернет-магазині.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89844  
 

Дата реєстрації авторського права  14.06.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Коцюбинський Володимир Юрійович, Гармаш Володимир 
Володимирович, Шелест Катерина Євгеніївна  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Система управління статистикою обраних 
товарів в інтернет-магазині"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма являє собою веб-сторінку, що відображає статистику 
найбільш популярних товарів, які були додані до корзини або 
придбані в інтернет-магазині.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89845  
 

Дата реєстрації авторського права  14.06.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Коцюбинський Володимир Юрійович, Гармаш Володимир 
Володимирович, Дрожнікова Юлія 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 "Модуль створення магазинів для системи 
управління контентом інтернет-магазинів"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма являє собою веб-сторінку, що створює магазин для клієнт-
серверної системи управління контентом інтернет-магазинів.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89846  
 

Дата реєстрації авторського права  14.06.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бабаян Юлія Олександрівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата 
психологічних наук "Розвиток рефлексивного оцінювання як 
чинника мотивації досягнення молодших школярів"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У авторефераті розглянуто проблему підвищення мотивації 
досягнення учнів початкових класів через активізацію рефлексивних 
механізмів.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89847  
 

Дата реєстрації авторського права  14.06.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Коцюбинський Володимир Юрійович, Гармаш Володимир 
Володимирович, Лісовий Михайло 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 "Автоматизована система управління 
складом продукції"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Комп'ютерна програма являє собою веб-платформу, що призначена 
для моніторингу стану та автоматизації процесів у складських 
приміщеннях.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89848  
 

Дата реєстрації авторського права  14.06.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бабаян Юлія Олександрівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Стаття "Діагностика мотиваційної готовності студентської молоді до 
захисту Вітчизни"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У статті розглянуто поняття "мотиваційна готовність до служби, до 
захисту Вітчизни".  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89849  
 

Дата реєстрації авторського права  14.06.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Стрижак Олена Олегівна, Алдошина Марія Володимирівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Процесна організація діяльності туристичного 
підприємства"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

На основі методології SADT розроблено модель процесу створення та 
реалізації туристичного продукту.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89850  
 

Дата реєстрації авторського права  14.06.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Козленко Надєжда Михайлівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Музичний твір з текстом "A nossa cancao"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89851  
 

Дата реєстрації авторського права  14.06.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Пілка Василь Йосипович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва, похідний твір, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка похідних творів образотворчого мистецтва "Василь Пілка 
"Ручна гравюра на склі (Vasil Pilka handmade glass engraving)"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Збірка похідних творів містить перелік фотографій гравюр на склі в 
період з 2009 по 2018 роки.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89852  
 

Дата реєстрації авторського права  14.06.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Пілка Василь Йосипович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Картина-гравюра "З багатьох єдине"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

На картині з Богемського кришталевого листового скла розміром 
530×660×10 мм зображений стилізований герб США на тлі нічного 
зображення материка Північна Америка.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89853  
 

Дата реєстрації авторського права  18.06.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Прокопчук Олександр Олександрович, Писаренко Вадим Юрійович, 
Внуков Євген Володимирович, Родькін Андрій Володимирович, 
Петренко Антон Вікторович, Петренко Людмила Вікторівна, 
Ляшенко Ірина Олександрівна  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Державне підприємство "Конструкторське бюро "Південне"                    
ім. М. К. Янгеля" 

 

Об'єкт авторського права, до  

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

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір науково-технічного характеру "Методология работ с покупным 
ПО ANSYS. Тепловой и прочностной расчеты смесительной головки 
камеры сгорания жидкостного ракетного двигателя. Описание 
методики и последовательности расчета"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Розглянуто методологію використання програмного комплексу 
ANSYS під час проведення теплового розрахунку і розрахунку на 
міцність змішувальної головки камери згоряння рідинного ракетного 
двигуна РД809К з використанням методу кінцево-елементного  
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моделювання. Описано порядок налаштування програмного 
забезпечення, підготовки вихідних даних, проведення розрахунків.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89854  
 

Дата реєстрації авторського права  18.06.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Прокопчук Олександр Олександрович, Писаренко Вадим Юрійович, 
Родькін Андрій Володимирович, Петренко Антон Вікторович, 
Гусаченко Марина Олександрівна, Никитенко Костянтин 
Олександрович  

 

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 ANSYS, FLUENT. Расчеты гидравлический и прочностной 
клапана окислителя газогенератора жидкостного ракетного 
двигателя. Описание методики и последовательности расчета"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Розглянуто методологію використання програмних комплексів 
АNSYS, FLUENT під час проведення гідравлічного розрахунку і 
розрахунку на міцність клапана окислювача газогенератора 
рідинного ракетного двигуна РД809К з використанням методу 
кінцево-елементного моделювання. Описано порядок налаштування 
програмного забезпечення, підготовки вихідних даних, проведення 
розрахунків.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89855  
 

Дата реєстрації авторського права  18.06.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Прокопчук Олександр Олександрович, Писаренко Вадим Юрійович, 
Внуков Євген Володимирович, Родькін Андрій Володимирович, 
Петренко Антон Вікторович, Ляшенко Ірина Олександрівна  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Державне підприємство "Конструкторське бюро "Південне"                    
ім. М. К. Янгеля" 

 

Об'єкт авторського права, до  

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

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір науково-технічного характеру "Методология работ с покупным 
ПО ANSYS, CFX. Расчеты газодинамические, тепловые и 
прочностные статора турбины и корпуса насоса окислителя  
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                                                            жидкостного ракетного двигателя. Описание методики и 
последовательности расчета"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Розглянуто методологію використання програмного комплексу 
ANSYS під час проведення газодинамічного, теплового розрахунків і 
розрахунку на міцність статора турбіни та корпусу насоса окислювача 
рідинного ракетного двигуна РД809К з використанням методу 
кінцево-елементарного моделювання. Описано порядок 
налаштування програмного забезпечення, підготовки вихідних даних, 
проведення розрахунків.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89856  
 

Дата реєстрації авторського права  18.06.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Прокопчук Олександр Олександрович, Писаренко Вадим Юрійович, 
Родькін Андрій Володимирович, Петренко Антон Вікторович, Мудров 
Денис 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 "Методология работ с покупным 
ПО ANSYS. Расчет на прочность узла качания жидкостного ракетного 
двигателя. Описание методики и последовательности расчета"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Розглянуто методологія використання програмного комплексу 
ANSYS під час проведення розрахунку на міцність вузла хитання 
рідинного ракетного двигуна РД809К з використанням методу 
кінцево-елементного моделювання. Описано порядок налаштування 
програмного забезпечення, підготовки вихідних даних, проведення 
розрахунку.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89857  
 

Дата реєстрації авторського права  18.06.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Брезгін Максим Сергійович, Вовчок Людмила Станіславівна, 
Кабакова Жанна Василівна, Ковкіна Анастасія Сергіївна, Куда Сергій 
Анатолійович, Логвиненко Анатолій Іванович, Михальчишин Роман 
Вікторович, Петренко Роман Михайлович, Хомяк Вадим 
Олександрович  

 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Державне підприємство "Конструкторське бюро "Південне"                    
ім. М. К. Янгеля" 
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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)  Твір науково-технічного характеру "Проектирование систем наддува 
топливных баков ракет-носителей на высококипящих компонентах 
топлива"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

У творі наведено результати проектування систем наддування 
паливних баків ракети-носія, що використовує висококиплячі 
компоненти палива. Сформовано вихідні дані, за якими далі обрано 
схему конструктивного виконання системи наддування та принцип її 
роботи. Проведено математичне моделювання процесу її роботи, за 
яким визначено її основні характеристики.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89858  
 

Дата реєстрації авторського права  18.06.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Єфременкова Алла Валеріївна, Єфременков Сергій Іванович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Книга "В поисках счастья"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

В книзі надані рекомендації на досягнення щасливого життя. 
Розглянуті основні напрямки та шляхи досягнення успіхів в 
особистому житті.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89859  
 

Дата реєстрації авторського права  18.06.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кукулевська Софія Ісаківна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Избранное трудов Кукулевской С. И."   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89860  
 

Дата реєстрації авторського права  18.06.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сахно Володимир Прохорович, Поляков Віктор Михайлович, Корпач 
Анатолій Олександрович, Тімков Олексій Михайлович, Корпач 
Олексій Анатолійович, Ященко Дмитро Миколайович, Босенко 
Володимир Миколайович  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Національний транспортний університет 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір наукового характеру "Методика 
визначення витрати енергії метробусів з гібридною силовою 
установкою при русі на маршруті"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Запропоновано методику визначення витрати енергії метробусів з 
гідридною силовою установкою при русі на маршруті. 
  

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89861  
 

Дата реєстрації авторського права  18.06.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Павельєва Анна Костянтинівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Стаття "Пространственно-временная картина мира повести              
Н. В. Гоголя "Страшная месть"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: А. К. Павельева. Пространственно-временная 
картина мира повести Н. В. Гоголя "Страшная месть // Наукові праці 
Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. 
Філологічні науки. - 2018. - Випуск 47. - С. 40-45. 

 

Анотація   

У статті розглядається просторово-часова структура повісті               
М. В. Гоголя "Страшна помста", зокрема міфологічний хронотоп, 
синтез соціально-історичного часу з містичним простором і хронотопом 
замку. Автор статті також визначає умовні часові рамки повісті, виокремлює і 
аналізує топос Києва, локуси дому і цвинтаря, хронотоп корчми.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89862  
 

Дата реєстрації авторського права  18.06.2019  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Полив'яна Юлія Леонідівна  
 

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 "Буданакша. Действие терпеть"    
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Тисячі років тому існували особливі люди, їх називали вельзевулами. 
Вони вміли розрізняти енергії всесвіту. Історія знищення вельзевулів і 
встановлення законів людяності.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89863  
 

Дата реєстрації авторського права  18.06.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Собчук Віктор Васильович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір "Точковий масаж з основами 
рефлексотерапії"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

В роботі поданий курс точкового масажу з основами рефлексотерапії, 
розроблений на основі багаторічної лікувальної практики.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89864  
 

Дата реєстрації авторського права  18.06.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Цвєткова Оксана Миколаївна, Боговіна Юлія 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 учбово-практичного характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Виробничо-практичне видання "Методичні настанови (вказівки) 
щодо виконання лабораторних робіт з дисципліни "Інформаційні 
системи і технології на підприємстві" для здобувачів освітнього 
ступеня "бакалавр" освітньої (освітньо-професійної) програми  
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                                                            "Економіка" спеціальності 051 "Економіка", галузі знань 05 
"Соціальні та поведінкові науки"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Твір спрямований на формування навичок знань та умінь обробляти 
економічну інформацію на прикладі роботи зі спеціальним 
програмним забезпеченням; створювати інформаційні бази в 
спеціальному програмному забезпеченні; створювати форми 
документів на ПК; робити висновки та приймати відповідні 
управлінські рішення.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89865  
 

Дата реєстрації авторського права  18.06.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Боговіна Юлія Миколаївна, Цвєткова Оксана 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 учбово-практичного характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Виробничо-практичне видання "Методичні настанови (вказівки) 
щодо виконання практичних робіт з дисципліни "Внутрішній 
економічний механізм підприємства" освітнього ступеня "бакалавр" 
освітньої (освітньо-професійної) програми "Економіка" спеціальності 
051 "Економіка", галузі знань 05 "Соціальні та поведінкові науки"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Матеріал надає можливість виробити вміння застосовувати 
теоретичні знання у практичному вирішення питань щодо форм 
функціонування внутрішнього економічного механізму підприємства, 
спрямованого на забезпечення ефективної діяльності підприємства в 
умовах конкуренції.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89866  
 

Дата реєстрації авторського права  18.06.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Вожеренко Іван Олександрович, 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 "Конструювання приладів і систем 
вимірювання агрогідрометеорологічних величин" (Частина ІІ)"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У навчальному посібнику надано навчальний матеріал для 
підготовки спеціалістів з конструювання агрогідрометеорологічних 
приладів та автоматичних вимірювальних систем. Розділи посібника 
охоплюють теоретичну і практичну тематику з розробки, 
конструювання та виготовлення приладів в лабораторних умовах 
навчальних закладів. Розглядаються питання особливостей 
конструювання приладів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89867  
 

Дата реєстрації авторського права  18.06.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Аверіна Світлана Андріївна, Дулеба 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)  Виробничо-практичне видання "Методичні настанови (вказівки) 
щодо виконання курсової роботи з дисципліни "Економіка та 
організація електротехнічної служби підприємства" для здобувачів 
освіти спеціальності 141 Електроенергетика, електротехніка та 
електромеханіка, галузі знань 14 Електрична інженерія"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Мета курсової роботи - поглибити теоретичні знання, набуті 
студентами у процесі вивчення курсу і виробити вміння застосовувати їх 
у практичному вирішенні питань. У процесі написання курсової 
роботи студент має здійснити аналіз техніко-економічних показників 
дільниці, самостійно виконати економічні розрахунки, розробити 
шляхи економії енергоресурсів, навести стислі та чіткі обґрунтування 
до розрахунків, посилаючись на літературні джерела.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89868  
 

Дата реєстрації авторського права  18.06.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Боровіков Олександр Михайлович, Охріменко Андрій 
Олександрович, Бойко Сергій Тимофійович, Прокопович Леонід 
Юрійович, Ковтун Світлана Юріївна  

 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "САЙФЕР ПРО" 

 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Сервер шифрування" ("КП "Шифр-Сервер 
шифрування")  
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Програма - це мікросервіс з набором функцій та бібліотек 
криптографічного захисту даних, робота яких забезпечується через 
спеціально розроблені інтерфейси взаємодії. Програма призначена для 
здійснення зашифрування та розшифрування даних на стороні 
сервера.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89869  
 

Дата реєстрації авторського права  18.06.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Боровіков Олександр Михайлович, Охріменко Андрій 
Олександрович, Бойко Сергій Тимофійович, Прокопович Леонід 
Юрійович, Ковтун Світлана Юріївна  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "САЙФЕР ПРО" 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Персональний сервіс довірчих послуг"      
("КП "Шифр-Персональний сервіс")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма - це сервіс, розроблений з урахуванням необхідного якісного 
рішення проблеми заміни Java-аплетів. Реалізація КП ґрунтується на 
підмножині вимог REST та містить вбудований веб-сервер для уніфікації 
взаємодії з клієнтським застосуванням за протоколом HTTPS.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89870  
 

Дата реєстрації авторського права  18.06.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Боровіков Олександр Михайлович, Охріменко Андрій 
Олександрович, Бойко Сергій Тимофійович, Прокопович Леонід 
Юрійович, Ковтун Світлана Юріївна  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "САЙФЕР ПРО" 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Сервер електронного підпису" ("КП "Шифр-
Електронного підпису")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма - це мікросервіс з набором функцій та бібліотек 
криптографічного захисту даних, робота яких забезпечується через  
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спеціально розроблені взаємодії, призначена для множинного 
створення та перевірки електронного підпису на стороні сервера.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89871  
 

Дата реєстрації авторського права  18.06.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Півненко Олена Євгенівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір белетристичного характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Роман "Єлень. Пряжа долі"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Ця історія основана на міфології, де герої з давніх легенд 
переплітаються між собою, створюючи захоплюючий сюжет.  
Це пригодницька література, яка підійде як підліткам, так і дорослим, 
бо, читаючи її, ніби розплутуєш заплутані нитки.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89872  
 

Дата реєстрації авторського права  18.06.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Олексієнко Сергій 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 "Почесна відзнака "Святий Князь 
Александр Невський" вищого ступеня"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Почесна відзнака виготовлена з латуні, у вигляді посрібленої зірки і 
хреста жовтого кольору. Відзнака складається з кількох елементів.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89873  
 

Дата реєстрації авторського права  18.06.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Івіцька Дар'я Костянтинівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   
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Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчальний посібник "Виховуй та розмальовуй"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Порадник для матусь із дітьми, які ходять у садочок. Цікаві факти 
про дорослішання малюків.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89874  
 

Дата реєстрації авторського права  18.06.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Каліберда Мстислав Євгенович, Погарський Сергій Олександрович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Визначення електродинамічних 
характеристик одношарової графенової решітки"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Створено для визначення електродинамічних характеристик 
розсіянного поля скінченною графеновою решіткою зі стрічок у 
терагерцовому діапазоні.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89875  
 

Дата реєстрації авторського права  18.06.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лазуткін Микола Іванович, Слинько Георгій Іванович, Журавель 
Микола Олексійович  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Запорізький національний технічний університет 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчальний посібник "Термінологічний словник з охорони праці, 
цивільного захисту та безпеки життєдіяльності"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Розглянуто основні значення термінологічних понять з охорони праці, 
цивільного захисту та безпеки життєдіяльності.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89876  
 

Дата реєстрації авторського права  18.06.2019  
 

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 пошуку наборів асоціацій для 
розпізнавання образів та діагностування"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Призначена для вирішення задачі оптимізації фінансових показників 
аптек за допомогою еволюційних методів у сфері аптечного бізнесу.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89877  
 

Дата реєстрації авторського права  18.06.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кузькін Олексій Феліксович  
 

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 "Інформаційно-аналітична система 
TRANSIT"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Призначена для автоматизованої обробки даних про попит на послуги 
маршрутного транспорту загального користування, аналізу та 
моделювання маршрутних мереж.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89878  
 

Дата реєстрації авторського права  18.06.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кулагін Дмитро Олександрович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Запорізький національний технічний університет 

 

Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Система розрахунку діагностичних 
параметрів роботи електротехнічних комплексів та систем"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Призначена для автоматизації процесу розрахунку діагностичних 
параметрів електротехнічних комплексів та систем.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89879  
 

Дата реєстрації авторського права  18.06.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

найменування роботодавця  Державний університет інфраструктури та технологій 

 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Науковий твір "Деякі питання кодифікації національного морського 
права"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Розглянуто основні проблемні питання щодо кодифікації морського 
права як на міжнародному, так і на національному рівнях, основні 
етапи кодифікації національного морського права.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89880  
 

Дата реєстрації авторського права  18.06.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

найменування роботодавця  Державний університет інфраструктури та технологій 

 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Науковий твір "Деякі аспекти міжнародно-правової регламентації 
проведення морських наукових досліджень"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Розглянуто особливості міжнародно-правової регламентації морської 
діяльності держав у Світовому океані, а саме проведення морських 
наукових досліджень.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89881  
 

Дата реєстрації авторського права  18.06.2019  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

найменування роботодавця  Державний університет інфраструктури та технологій 

 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Науковий твір "Деякі аспекти правового захисту праці моряків за 
міжнародним та національним законодавством"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Розглянуто проблемні питання забезпечення прав моряків як на 
національному, так і на міжнародному рівнях.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89882  
 

Дата реєстрації авторського права  18.06.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Єлєазаров Олександр Петрович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Державний університет інфраструктури та технологій 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Особливість правового режиму морських просторів 
Арктики"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Проаналізовано міжнародно-правові аспекти регулювання морських 
просторів Арктики.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89883  
 

Дата реєстрації авторського права  18.06.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гала Лілія Олексіївна, Панфілова Ганна Леонідівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір науково-практичного характеру 
"Теоретико-прикладні підходи до розробки та впровадження 
стандарту Належної аптечної практики в Україні (методичні 
рекомендації)"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   

Проаналізовано основні підходи до використання норм Належної 
аптечної практики у фармацевтичній діяльності інших країн світу.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89884  
 

Дата реєстрації авторського права  18.06.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сивовол Сергій Іванович  
 
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)  Довідкове видання "Словарь медико-стоматологических терминов и 
понятий, Том 1 - А-Л"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Містить розміщені в алфавітному порядку зведення медичних термінів і 
понять з їх коротким науковим визначенням в сфері стоматології. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89885  
 

Дата реєстрації авторського права  18.06.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гала Лілія Олексіївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Літературний письмовий твір науково-практичного характеру 
"Розробка сучасних підходів до організації діяльності аптек зі збору та 
зберігання фармацевтичних відходів за умов упровадження Належної 
аптечної практики (методичні рекомендації)"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Проаналізовано участь аптек у процесі збору та тимчасового 
зберігання фармацевтичних відходів у країнах Європейського союзу.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89886  
 

Дата реєстрації авторського права  18.06.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Методичне видання "Формування психологічної готовності педагогів 
і психологів до роботи з проблемою булінгу: тренінгова програма 
"Знаю, хочу, вмію, відчуваю, дію!"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Опанасенко Л. А., Саковська В. В. Формування 
психологічної готовності педагогів і психологів до роботи з проблемою 
булінгу: тренінгова програма "Знаю, хочу, вмію, відчуваю, дію!" - 
Миколаїв : Іліон, 2019. - 100 с. 

 
Анотація   

Запропоновано програму, спрямовану на формування базових 
компонентів психологічної готовності педагогів і психологів до роботи 
з проблемою булінгу у шкільному середовищі.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89887  
 

Дата реєстрації авторського права  18.06.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Опанасенко Людмила Анатоліївна, Любінецька Ганна Леонідівна, 
Гулькова Дар'я Сергіївна  

 

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 практичного характеру "Психологічна 
трансформаційна гра "Шлях до успіху"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Опис гри, яка спрямована на розвиток збалансованого типу активно-
оптимістичної позиції.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89888  
 

Дата реєстрації авторського права  18.06.2019  
 

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 практичного характеру, ілюстрація  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний твір практичного характеру "Профорієнтаційна 
настільна гра "100 кроків до успішного вибору"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   

Активно сприяє професійному самовизначенню особистості, визначає 
коло професій, які викликають зацікавлення, та значущі критерії 
щодо майбутньої професійної діяльності.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89889  
 

Дата реєстрації авторського права  18.06.2019  
 
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)  Підрозділ 5.3.1 монографії "Social and economic aspects of sustainable 
development of regions" під назвою "Соціально-психологічні фактори 
становлення інституту татківства"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Kuchmanych I. Соціально-психологічні фактори 
становлення інституту татківства // Social and economic aspects of 
sustainable development of regions. Monograph. Opole: The Academy of 
Management and Administration in Opole, 2018. - Р. 342-347.  

 
Анотація   

У роботі представлено сучасний аналіз феномену татківства.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89890  
 

Дата реєстрації авторського права  18.06.2019  
 
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)  Підрозділ 3.1 у монографії "Conceptual bases and trends for 
development of social-economic processes" під назвою "Особливості 
функціонування осіб із особливими потребами: системний підхід"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Kuchmanych I. Особливості функціонування осіб із 
особливими потребами: системний підхід // Conceptual bases and trends 
for development of social-economic processes. Monograph. Opole:                   
The Academy of Management and Administration in Opole, 2019. - Р. 218-225.  

  
 
Анотація   

 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89891  
 

Дата реєстрації авторського права  18.06.2019  
 



Авторське право і суміжні права. Бюлетень № 53, 2019 

 

1054 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Руда Наталя 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 "Особливості лідерського потенціалу сучасної студентської 
молоді"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Н. Л. Руда. Особливості лідерського потенціалу 
сучасної студентської молоді // Проблеми сучасної психології. - 2014. - 
Вип. 25. - С. 404-413. 

 
Анотація   

Розкрито психологічний зміст потенціалу лідерства.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89892  
 

Дата реєстрації авторського права  18.06.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Руда Наталя 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 "Особистісно-психологічні передумови політичного лідерства 
української молоді"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Руда Н. Л. Особистісно-психологічні передумови 
політичного лідерства української молоді // Проблеми політичної 
психології. - 2014. - Вип. 1 (15). - С. 383-392. 

 
Анотація   

Присвячено дослідженню особливостей мотивації лідерства 
української молоді: серед тих осіб, які прагнуть лідерства загалом, 
неполітичного лідерства, і серед осіб, що характеризуються наявністю 
потенціалу до політичного лідерства.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89893  
 

Дата реєстрації авторського права  18.06.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Руда Наталя 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 "Мотивація влади як інтегративне утворення особистості 
політичного лідера"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Руда Н. Л. Мотивація влади як інтегративне 
утворення особистості політичного лідера // Актуальні проблеми 
психології: Психологія особистості. Психологічна допомога 
особистості. - 2014. - Т. 11. - Вип. 10. - С. 256-267. 

 
Анотація   

У статті наголошено, що найважливішім мотиваційним джерелом 
політичного лідерства визнано мотивацію влади.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89894  
 

Дата реєстрації авторського права  18.06.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бадін Олексій Сергійович, Андрух Максим Володимирович, 
Толкачов Станіслав Олександрович  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Збірник музики "Beings for Throbbing"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Збірник музики "Beings for Throbbing", що складається із 4 
оригінальних творів під назвами: "T-Rex Song", "A Girl with a Kitten 
in the Moonligt", "Mating Call", "Sometimes Everything is Wrong".  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89895  
 

Дата реєстрації авторського права  18.06.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Тарасенко Олександра Любомирівна  
 
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 творів "Sandy school program"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Збірка творів "Sandy school program" є начальною програмою - 
збіркою навчальних та методичних матеріалів, що включають 
методику, програми та підходи до раннього розвитку дітей 
англійською мовою. Навчальна програма включає навчальні 
матеріали, методику, підходи, розроблені для 10 рівнів.   
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89896  
 

Дата реєстрації авторського права  18.06.2019  
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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)  Трітмент документального фільму "Закон про мову"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Розкриття сучасній молоді сторінок історії створення та боротьби за 
існування української мови від стародавніх часів до нашого часу.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89897  
 

Дата реєстрації авторського права  18.06.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Савчук Тамара Олександрівна, Верхось 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 "Програмне забезпечення для організації 
маркетингової діяльності в агропромисловому комплексі"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Комп'ютерна програма "Програмне забезпечення для організації 
маркетингової діяльності в агропромисловому комплексі" 
складається з таких модулів: клієнтського, який написаний за 
допомогою CSS3, JavaScript; реляційної бази MySQL; серверної 
частини, написаної на мові програмування PHP. Програма 
використовує коефіцієнт важливості критеріїв пошуку (об'єм, 
культура, ціна, базис), який дає можливість збільшити швидкість 
прийняття рішень у маркетинговій діяльності за рахунок 
оперативного отримання актуальної інформації менеджером.   
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89898  
 

Дата реєстрації авторського права  18.06.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Савчук Тамара Олександрівна, Кміть Владислав Ярославович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Комп'ютерна програма для моніторингу 
виконання завдань"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Комп'ютерна програма для моніторингу виконання завдань написана 
на мові програмування С# з використанням сучасних web-технологій 
та забезпечує безкоштовну реєстрацію користувачів. Програма здатна 
надавати рекомендації щодо забезпечення вчасного виконання 
поставлених завдань на підставі аналізу відсотка їх виконаних та з 
урахуванням запланованого терміну. Програма орієнтується на 
організації та компанії, незалежно від обсягу персоналу.   
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89899  
 

Дата реєстрації авторського права  18.06.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шпеник Віталій Михайлович, Шпеник Михайло 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 "MONRO PHOTOGRAPHY"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Для використання у якості офіційного логотипу.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89900  
 

Дата реєстрації авторського права  18.06.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Грохоцький Андрій Якович (Grohotsky)  
 

Повне ім'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 фентезі-кросовер "Ден. Світ покинутих на вік"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89901  
 

Дата реєстрації авторського права  18.06.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Долгий Олександр Андрійович, Мудряк Тамара Олександрівна, 
Омельчук Любов 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 "Жертва злочину як головний елемент віктимології"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Долгий О. А., Мудряк Т. О., Омельчук Л. В.       
Жертва злочину як головний елемент віктимології // Міжнародний 
юридичний вісник. - 2017. - Випуск 1 (5). - С. 28-33. 

 

Анотація   

У статті розглядається значення та предмет віктимології.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89902  
 

Дата реєстрації авторського права  18.06.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Долгий Олександр Андрійович, Мудряк Тамара Олександрівна, 
Долгий 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)  Наукова стаття "Міжнародний досвід і практика України в протидії 
відмиванню злочинних доходів: кримінально-правовий, оперативно-
розшуковий та управлінський аспекти"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

У статті досліджуються кримінально-правовий, оперативно-
розшуковий та управлінський аспекти протидії міжнародним 
співтовариством і Україною легалізації (відмиванню) доходів, 
одержаних злочинним шляхом.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89903  
 

Дата реєстрації авторського права  18.06.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мудряк Тамара Олександрівна, Долгий Олександр Андрійович, 
Долгий 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)  Наукова стаття "Кримінально-правове забезпечення протидії 
шахрайству з фінансовими ресурсами"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Мудряк Т. О., Долгий О. А., Долгий О. О. 
Кримінально-правове забезпечення протидії шахрайству з  
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                                                            фінансовими ресурсами // Малий і середній бізнес. - 2016. - № 3-4 (66-67). - 
С. 51-56. 

 
Анотація   

У статті проведений аналіз окремих положень нормативно-правових 
актів, які регулюють діяльність кредитно-фінансової системи щодо 
кримінально-правового забезпечення протидії шахрайству з 
фінансовими ресурсами та запропоновано їх класифікацію щодо їх 
застосування.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89904  
 

Дата реєстрації авторського права  18.06.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Болгар 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 "Compliance-collection as modern direction in non-
performing loans reimbursement"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Болгар Т. М. Compliance-collection as modern 
direction in non-performing loans reimbursement // Економіка і регіон. - 
2017. - № 1 (62). - С. 39-44. 

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89905  
 

Дата реєстрації авторського права  18.06.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Болгар 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 "Внутрішньобанківський моніторинг як необхідна 
складова системи оцінки проблемних кредитів банку"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Болгар Т. М. Внутрішньобанківський моніторинг як 
необхідна складова системи оцінки проблемних кредитів банку // 
Європейський вектор економічного розвитку. - 2016. - № 1 (20). - С. 14-26. 

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89906  
 

Дата реєстрації авторського права  18.06.2019  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Горбачов Петро Федорович, Макарічев Олександр Володимирович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір науково-практичного характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір науково-практичного характеру "Аналитическая оценка 
времени ожидания автомобилями возможности проезда на 
регулируемом перекрёстке"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89907  
 

Дата реєстрації авторського права  18.06.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Калита 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 стаття "Інноваційна парадигма формування комунікативної 
компетентності майбутніх журналістів"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Калита О. П. Інноваційна парадигма формування 
комунікативної компетентності майбутніх журналістів // International 
journal of innovative technologies in social science. - 2018. - 4 (8). - С. 63-66. 

 

Анотація   

У статті зосереджено увагу на використанні проектних технологій в 
процесі формування професійної компетентності майбутніх 
журналістів, важливою складовою якої є комунікативна.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89908  
 

Дата реєстрації авторського права  18.06.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Науменко Ліана 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 "Назви посуду для приготування їжі в історії 
української мови"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   

У статті розглянуто лексико-тематичну групу слів на позначення 
видів посуду, що використовувалися у процесі приготування їжі 
(варіння страв).  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89909  
 

Дата реєстрації авторського права  18.06.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Долгий Олександр Олександрович, Долгий Олександр Андрійович, 
Мудряк Тамара 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 "Тенденції податкової злочинності та відшкодування 
завданих державі й територіальним громадам збитків: 
кримінологічний, кримінально-правовий і процесуальний аспекти"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У статті, на підставі даних державної статистики, досліджуються 
тенденції прояву податкової злочинності в Україні та аналізуються 
результати діяльності з відшкодування підрозділами фінансових 
розслідувань ДФС України збитків.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89910  
 

Дата реєстрації авторського права  19.06.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Смирнова Наталія Борисівна (Рута Богдан)  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Роман "Шлях"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Головний герой роману, одесит Павло, який з дитинства мріє стати 
моряком, як його тато і дідусь, після кількох років у морі через певні 
обставини вирішує залишитися на березі і створити разом із друзями 
рок-гурт.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89911  
 

Дата реєстрації авторського права  19.06.2019  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Смирнова Наталія 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)  Сценарій повнометражного ігрового фільму для дітей "Діти, чари, 
вовкулаки"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Головні герої повісті - семикласники Оленка і Тимко - після початку 
літніх канікул їдуть до спортивного табору у Карпати, де в лісі 
зустрічають старшокласників зі своєї школи, які виявляються 
відьмою і характерником.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89912  
 

Дата реєстрації авторського права  19.06.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Смирнова Наталія 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)  Сценарій повнометражного анімаційного фільму для дітей 
"Непослухи та чарівний амулет"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Головні герої - одинадцятирічний хлопчик Дін та його дев'ятирічна 
сестра Пола - належать до давнього народу танару.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89913  
 

Дата реєстрації авторського права  19.06.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Смирнова Наталія Борисівна (Рута Богдан)  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Повість "Непослухи та чарівний амулет"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   

Головні герої повісті - одинадцятирічний хлопчик Дін та його 
дев'ятирічна сестра Пола - належать до давнього народу танару, що  
можуть годинами знаходитись під водою. Через цунамі головні герої 
опиняються у відкритому океані. Там вони знаходять давній амулет, 
який пірати колись викрали з їхнього острова. Після низки 
небезпечних пригод діти нарешті повертаються додому і передають 
амулет своєму народові.   
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89914  
 

Дата реєстрації авторського права  19.06.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Галетій Сергій Миколайович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Кіносценарій "КОБЗАР 2000 - фільм перший - HARD"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Перший фільм з циклу екранізації сучасної української популярної 
літератури - збірки новел Братів Капранових "КОБЗАР 2000 
soft/hard".  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89915  
 

Дата реєстрації авторського права  19.06.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Науменко Ігор Вікторович, Полениця Петро Володимирович, Шийко 
Олександр Миколайович, Пасько Ігор Володимирович, Сай Валерій 
Миколайович, Діденко Євгеній Юрійович, Сергієв Сергій Віталійович, 
Обухов Олексій Анатолійович, Сушинський Дмитро Олександрович  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, ілюстрація  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Письмовий науковий твір "Удосконалений методичний апарат для 
складання таблиць стрільби ствольної артилерії"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

В даному творі описана розрахунково-дослідна методика складання 
таблиць стрільби. Обґрунтована доцільність впровадження 
запропонованої методики. Наведений порядок складання таблиць 
стрільби, а саме: розрахунок балістичного коефіцієнта, обчислення 
основних табличних граф за допомогою вирішення систем  
 



Авторське право і суміжні права. Бюлетень № 53, 2019 

 

1064 

диференційних рівнянь, проведення табличних стрільб, узгодження 
розрахунків з результатами стрільб.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89916  
 

Дата реєстрації авторського права  19.06.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ільницький Віталій Андрійович, Ільницька Олександра Анатоліївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Сценарій "Сценарий торжественной конференции корпорации 
"Тяньши" Создай историю с TIENS"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89917  
 

Дата реєстрації авторського права  19.06.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Яким'юк Юрій 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)  Літературний письмовий твір науково-технічного характеру "Проект 
Технічних умов НАПОЇ МЕДОВІ "МЕДОВУХА" (ТУ У 11.0-
2920210631-001: 2017)" ("Проект ТУ У 11.0-2920210631-001: 2017")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Авторський опис власної рецептури, технології у вигляді технічних 
умов на традиційні українські напої медові  "Медовуха", які автор 
самостійно виготовляє на власному виробництві.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89918  
 

Дата реєстрації авторського права  19.06.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Деркач Світлана Миколаївна, Ільницька Олександра 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)  Сценарій до конкурсу зачісок та стилю "Снігова королева ESTEL"    
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89919  
 

Дата реєстрації авторського права  19.06.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Деркач Світлана Миколаївна, Ільницький Віталій Андрійович, 
Ільницька Олександра Анатоліївна  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір, створений для сценічного показу  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Сценарій казки-мюзиклу "Космическая Одиссея"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89920  
 

Дата реєстрації авторського права  19.06.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Деркач Світлана Миколаївна, Ільницький Віталій Андрійович, 
Ільницька Олександра Анатоліївна  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір, створений для сценічного показу  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Сценарій дитячої казки-мюзиклу "Гра почалась"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89921  
 

Дата реєстрації авторського права  19.06.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ільницька Олександра Анатоліївна, Ільницький Віталій Андрійович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Сценарій для звітного концерту хореографічного колективу 
"Мандаринка "Подорож довжиною у п'ять років"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89922  
 

Дата реєстрації авторського права  19.06.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ільницький Віталій Андрійович, Ільницька Олександра Анатоліївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Сценарій проведення урочистої церемонії, присвяченої відкриттю 
сімнадцятого міжнародного турніру зі спортивної гімнастики 
"Ukraine International Cup"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89923  
 

Дата реєстрації авторського права  19.06.2019  
 
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 "МОЯ УКРАЇНА"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89924  
 

Дата реєстрації авторського права  19.06.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Верес Лілія Андріївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Музичний твір з текстом "Пропаща"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89925  
 

Дата реєстрації авторського права  19.06.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лейдікер Лілія 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)  Кіносценарій повнометражного ігрового фільму "НАТАЛКА 
ПОЛТАВКА"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89926  
 

Дата реєстрації авторського права  19.06.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Давидовський Юрій Костянтинович, Казимов Раміш Рахманович, 
Рева Олександр Анатолійович, Соколов Анатолій Вячеславович  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Програма FossProtectControl для 
адміністрування робочих місць з захищеним каналом з'єднання"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма дозволяє вести облік та керувати активностями 
користувачів захищених каналів зв'язку в системі FossProtect. 
Функції програми полягають у створенні, редагуванні та видаленні 
користувачів системи під керуванням адміністратора.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89927  
 

Дата реєстрації авторського права  19.06.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Давидовський Юрій Костянтинович, Казимов Раміш Рахманович, 
Рева Олександр Анатолійович, Соколов Анатолій Вячеславович  
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Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Програма FossProtectAgent для робочого 
місця с захищеним каналом з'єднання"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма дозволяє підключатися до віддалених ресурсів, 
використовуючи захищене з'єднання через мережу Інтернет. 
Програма сканує технічну платформу робочого місця та створює 
токен з прив'язкою до робочого місця, а також дозволяє користувачу 
створити свій унікальний пароль.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89928  
 

Дата реєстрації авторського права  19.06.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Іда Нірман (псевдонім)  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Драматичний твір, літературний письмовий твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Кіносценарій романтичної комедії "Серця єднаються на небесах"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Історія про пригоди небесних купідонів на Землі напередодні Нового 
року. Син головної героїні Валентин загадує новорічне бажання - 
татуся. За справу береться Небесна Канцелярія, але часу обмаль -            
до Нового року залишилось три дні. А тут ще й "клієнтка" дісталась 
норовлива - журналістка Люся Міленіна. За справу береться купідон 
"Відділу кохання" і ... провалює операцію. Тепер нема спокою ні на 
небі, ні на землі. Весела новорічна комедія для сімейного перегляду, де 
перемагає кохання.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89929  
 

Дата реєстрації авторського права  19.06.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Веснін Володимир Вікторович, Веснін Артур Вікторович, Весніна 
Світлана Володимирівна  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір публіцистичного характеру  
 



Авторське право і суміжні права. Бюлетень № 53, 2019 

 

1069 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір "Анкета учасника семінару з 
остеопатії"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Анкета учасника семінару з остеопатії призначена для запису всіх 
бажаючих пройти навчання за цим напрямом. Вона складається з 
двох частин: перша частина - коротка інформація про учасника 
семінару, друга частина - короткі правила поведінки і обмеження на 
семінарі і після нього.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89930  
 

Дата реєстрації авторського права  19.06.2019  
 
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 "In my mind"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89931  
 

Дата реєстрації авторського права  19.06.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Балай Олександр 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 "Програмне забезпечення "BOXINSTAL"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Комп'ютерна програма призначена для автоматичної установки 
додатків в торгових мережах.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89932  
 

Дата реєстрації авторського права  19.06.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Черьопкіна Романія Іванівна, Єрмак Іван 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)  Науковий твір "Волокнисті напівфабрикати"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89933  
 

Дата реєстрації авторського права  19.06.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Менів Любов Дмитрівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Стаття "Адміністративно-правові норми, що регулюють захист прав 
споживачів"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Менів Л. Д. Адміністративно-правові норми, що 
регулюють захист прав споживачів / Науковий вісник Херсонського 
державного університету. - 2014. - № 1. - С. 185-191. 

 
Анотація   

У статті розглянуто адміністративно-правові норми, що регулюють 
захист прав споживачів. На основі проведеного аналізу визначено, що 
норми адміністративного права домінують серед інших правових 
норм, які регулюють відносини у сфері захисту прав  споживачів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89934  
 

Дата реєстрації авторського права  19.06.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Менів Любов Дмитрівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Стаття "До питання про цивільно-правове регулювання договору на 
туристичне обслуговування"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Менів Л. Д. До питання про цивільно-правове 
регулювання договору на туристичне обслуговування / Малий і 
середній бізнес (право, держава, економіка). - 2014. - № 3-4. - С. 79-82. 

 
Анотація   

У статті розглядаються особливості цивільно-правового регулювання 
договору на туристичне обслуговування. Зазначається, що договір на  
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туристичне обслуговування характеризується родовими ознаками 
договору про надання послуг і до нього застосовуються загальні 
положення про послуги та про цивільний договір.   
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89935  
 

Дата реєстрації авторського права  19.06.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Менів Любов Дмитрівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Стаття "Удосконалення законодавчого регулювання 
адміністративної відповідальності за порушення законодавства про 
захист прав споживачів"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Менів Л. Д. Удосконалення законодавчого 
регулювання адміністративної відповідальності за порушення 
законодавства про захист прав споживачів / Науковий вісник 
Ужгородського національного університету. Серія право. - 2014. -            
№ 26. - С. 151-154. 

 
Анотація   

Статтю присвячено висвітленню актуальних питань удосконалення 
законодавчого регулювання адміністративної відповідальності за 
порушення законодавства про захист прав споживачів. Таке 
вдосконалення має відбуватися шляхом розширення переліку 
адміністративних порушень у досліджуваній сфері; визначенням 
системи альтернативних покарань, диференціацією штрафних 
санкцій тощо.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89936  
 

Дата реєстрації авторського права  19.06.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Менів Любов Дмитрівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Стаття "Суб'єкти адміністративно-правового регулювання захисту 
прав споживачів"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Менів Л. Д. Суб'єкти адміністративно-правового 
регулювання захисту прав споживачів / Держава і право. Збірник 
наукових праць. Юридичні і політичні науки. - 2013. - № 59. - С. 147-152. 

 
Анотація   

У статті проаналізовано суб'єктів адміністративно-правового 
регулювання захисту прав споживачів та проведено їх класифікацію  
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за певними критеріями. Зроблено висновок, що до системи входять 
органи державної влади, які характеризуються різним змістом та 
обсягом повноважень, масштабами діяльності тощо.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89937  
 

Дата реєстрації авторського права  19.06.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Менів Любов Дмитрівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Стаття "Деякі питання вдосконалення поняття "споживач"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Менів Л. Д. Деякі питання вдосконалення поняття 
"споживач" / Вісник Запорізького національного університету. 
Юридичні науки. - 2014. - № 4 (ІІ). - С. 72-81. 

 

Анотація   

Стаття присвячена висвітленню актуальних питань удосконалення 
законодавчого регулювання поняття "споживач". Автором 
проаналізоване наукове та законодавче визначення поняття 
"споживач", досліджено зарубіжний досвід та запропоновано власне 
визначення вказаного терміна.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89938  
 

Дата реєстрації авторського права  19.06.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Познанський Олексій Зотикович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Проект "Создание интерактивной, электронной, 
видеорекламы или рекламы в виде цифровых, электронных 
изображений на гибких мониторах или мониторах жёстких 
конструкций (LED, OLED, PDP, LCD, светодиодных) вокруг столбов 
электропередач, вокруг столбов освещения, вокруг сточных труб и 
других возможных мест для рекламы"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89939  
 

Дата реєстрації авторського права  19.06.2019  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ротач Олександр 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)  Літературний твір "До Вас я маю особливу симпатію... :                         
Листи Григорія Костюка до Олекси Ізарського. 1955-1995"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

До збірки увійшов 91 лист українського вченого-літературознавця 
Григорія Олександровича Костюка до письменника, вихідця з 
Полтавщини Олекси Ізарського (Олексія Григоровича Мальченка) 
періоду від січня 1955 р. до грудня 1995 р., які друкуються вперше.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89940  
 

Дата реєстрації авторського права  19.06.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Балджи Марина Дмитрівна, Котова Інна Миколаївна, Тарасова 
Кристина Ігорівна, Семенова Валентина Григорівна, Ковальов 
Анатолій Іванович, Уханова Інна 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)  Науковий твір "Прогнозування використання ресурсного потенціалу 
регіону з урахуванням економічної безпеки держави"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Звіт, щодо результату дослідження процесу прогнозування 
використання ресурсного потенціалу як складного явища, 
спрямованого на виявлення ефективного господарювання й 
економічної безпеки на регіональному рівні  з притаманними йому 
ознаками.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89941  
 

Дата реєстрації авторського права  19.06.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Підгорний Анатолій Захарович, Корольова Тетяна Сергіївна, 
Павлова Тетяна Володимирівна, Карпов Володимир Анатолійович, 
Вітковська Катерина Вікторівна, Сментина Наталія Валентинівна, 
Ковальов Анатолій Іванович  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   
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Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Перспективна модель соціально-економічного 
розвитку мезосистем"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Звіт, щодо системи моделювання соціально-економічного розвитку 
мезосистем з урахуванням особливостей функціонування 
адміністративно-територіальних одиниць.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89942  
 

Дата реєстрації авторського права  19.06.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ачкасова Світлана Анатоліївна, Урум Анастасія Дмитрівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Методика оцінки ефективності інвестування активів 
суб'єктами недержавного пенсійного забезпечення в боргові цінні 
папери"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Метою є обґрунтування методики оцінки ефективності інвестування 
активів суб'єктами недержавного пенсійного забезпечення в боргові 
цінні папери за критеріями диверсифікованості, дохідності та 
прибутковості.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89943  
 

Дата реєстрації авторського права  19.06.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кудрявченко Ольга Інокентіївна (Шевченко Ольга)  
 

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 "Сценарий 
проведения мероприятия "2 Hours Design Battle" ("2 Hours Design 
Battle")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89944  
 

Дата реєстрації авторського права  19.06.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дрищ Катерина 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 "Веб-сайт знайомств "Lief"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Комп'ютерна програма дозволяє користувачу знайомитися з іншимим 
зареєстрованими користувачами, підібраними системою на основі 
відсоткового співвідношення їх інтересів.   
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89945  
 

Дата реєстрації авторського права  19.06.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Фадєєнко Галина Дмитрівна, Кушнір Інна Ернестівна, Чернова 
Валентина Михайлівна, Соломєнцева Тетяна Анатоліївна, Нікіфорова 
Яна Василівна, Курінна Олена Григорівна, Черелюк Наталія 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 "Метод неінвазивної діагностики неалкогольного 
стеатогепатиту у хворих з неалкогольною жировою хворобою печінки 
на тлі метаболічних порушень"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У статті наведено дослідження методу, який включає діагностику 
порушення активності вісцеральної жирової тканини (ВЖТ) як 
раннього предиктора метаболічних порушень, що визначають ризики 
прогресування НАЖХП.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89946  
 

Дата реєстрації авторського права  19.06.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Затварський Василь Васильович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 



Авторське право і суміжні права. Бюлетень № 53, 2019 

 

1076 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка спортивних сценаріїв "Країна спорту"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89947  
 

Дата реєстрації авторського права  19.06.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мигович Микола Степанович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Пісня "Дівчина душа"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Цей музичний твір (пісня) має значення по тексту, що є дівчата, які 
готові на все, щоб завоювати серце чоловіка, але дівчина попала не на 
того чоловіка, це той, що може захистити себе від її чарів і неї самої.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89948  
 

Дата реєстрації авторського права  19.06.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Безверхній Олег Віленович, Ревечук Віктор Якович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Літературний твір "Полтавщина у радянсько-німецькій війні (1941-
1945 рр.) погляд через об'єктив фотокамери"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Книга є розповіддю про Полтавщину у часи воєнних лихоліть 1941-
1945 рр.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89949  
 

Дата реєстрації авторського права  19.06.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Наукова стаття "Формування інституту гуманітарної допомоги: 
історико-правовий інститут"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Поляруш С. І. Формування інституту гуманітарної 
допомоги: історико-правовий інститут // Наукові записки. - 2017. - № 1. - 
С. 135-141. 

 

Анотація   

 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89950  
 

Дата реєстрації авторського права  19.06.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Наукова стаття "Антиалкогольне законодавство: світовий та 
український досвід"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Поляруш С. І. Антиалкогольне законодавство: 
світовий та український досвід // Наукові записки. - 2019. - № 6. -             
С. 130-135. 

 
Анотація   

 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89951  
 

Дата реєстрації авторського права  19.06.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сидоренко Юлія Всеволодівна, Сєдлов Владислав 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 "Інструмент для тестування вбудованого 
програмного забезпечення LED контролерів"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

LED контролери функціонують за допомогою вбудованого 
програмного забезпечення, встановленого на них в процесі їх 
виробництва.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89952  
 

Дата реєстрації авторського права  19.06.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Піх Ірина Всеволодівна, Сеньківський Всеволод Миколайович, 
Литовченко Олег Віталійович  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Українська академія друкарства 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 "Прогнозування якості друкарського 
процесу" ("QP")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма здійснює розрахунок інтегрального показника 
прогнозованого рівня якості процесу друкування за методом центра 
мас або центра ваги плоскої фігури на підставі використання функцій 
належності лінгвістичних змінних функціональних категорій.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89953  
 

Дата реєстрації авторського права  19.06.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Цюман Євгенія Сергіївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Стаття "Відносна вартість будівництва"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Запропоновано використання безрозмірного показника - відносної 
вартості будівництва, для оцінки рівня комерційних ризиків.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89954  
 

Дата реєстрації авторського права  19.06.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Русанов Станіслав Генадійович, Артем'єва Тетяна Анатоліївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Музичний твір з текстом "Лож."   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89955  
 

Дата реєстрації авторського права  19.06.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Русанов Станіслав Генадійович, Артем'єва Тетяна Анатоліївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Музичний твір з текстом "Три дороги."   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89956  
 

Дата реєстрації авторського права  19.06.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Русанов Станіслав Генадійович, Артем'єва Тетяна Анатоліївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Музичний твір з текстом "Этот день."   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89957  
 

Дата реєстрації авторського права  19.06.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лобановська Інна Георгіївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Державна науково-педагогічна бібліотека України                                
імені В. О. Сухомлинського 

 

Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Наукове видання "Упровадження Універсальної десяткової 
класифікації в практику роботи бібліотек закладів загальної середньої 
та професійно-технічної освіти. Методичні рекомендації"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Висвітлено організаційні питання переведення бібліотек закладів 
загальної середньої та професійно-технічної освіти на Універсальну 
десяткову класифікацію.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89958  
 

Дата реєстрації авторського права  19.06.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Березівська Лариса Дмитрівна, Кравченко Світлана Миколаївна, 
Страйгородська Людмила Іванівна  

 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Державна науково-педагогічна бібліотека України                                  
імені В. О. Сухомлинського 

 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Науково-інформаційне видання "Стратегія розвитку Державної 
науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського 
на 2017-2026 роки"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Визначено пріоритети діяльності, ключові напрями розвитку, 
завдання щодо їх реалізації.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89959  
 

Дата реєстрації авторського права  19.06.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сухомлинська Ольга Василівна, Березівська Лариса Дмитрівна, 
Страйгородська Людмила Іванівна  

 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Державна науково-педагогічна бібліотека України                                     
імені В. О. Сухомлинського 

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Складений твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Довідкове видання "Василь Олександрович Сухомлинський: до 100-
річчя від дня народження. Біобібліографічний покажчик"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Василь Олександрович Сухомлинський: до 100-річчя 
від дня народження : біобібліогр. покажч. / НАПН України, ДНПБ 
України ім. В. О. Сухомлинського ; упоряд.: О. В. Сухомлинська,            
Л. Д. Березівська, Л. І. Страйгородська та ін. ; наук. консультант   

 



Авторське право і суміжні права. Бюлетень № 53, 2019 

 

1081 

                                                           О. В. Сухомлинська ; наук. ред. Л. Д. Березівська ; бібліогр. ред.                
Є. Ф. Демида. - Вінниця : Твори, 2018. - 395 с. - (Серія "Видатні 
педагоги світу" ; вип. 12). 

 
Анотація   

Дванадцятий випуск, приурочений до ювілею В. О. Сухомлинського - 
видатного українського педагога-гуманіста.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89960  
 

Дата реєстрації авторського права  19.06.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Деміхов Олексій Ігорович, Теліженко Олександр Михайлович, 
Лук'янихін Вадим Олександрович  

 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Сумський державний університет 

 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Науковий твір "Алгоритм формування та реалізації публічної 
житлової політики"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

В рамках науково обґрунтованих пропозицій покращення ситуації в 
житловій сфері, розроблено алгоритм формування та реалізації 
публічної житлової політики.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89961  
 

Дата реєстрації авторського права  19.06.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сизоненко Олена Василівна, Вороніна Юлія Євгенівна, Ортіна Ганна 
Володимирівна, Єфіменко Людмила Миколаївна, Горбова Наталя 
Аркадіївна  

 
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 "Дорожня карта створення спроможних ОТГ"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Представлено етапи формування об'єднаних територіальних громад в 
умовах реформи децентралізації.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89962  
 

Дата реєстрації авторського права  19.06.2019  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Горбова Наталя Аркадіївна, Вороніна Юлія Євгенівна, Ортіна Ганна 
Володимирівна, Сизоненко Олена Василівна, Олексенко Роман 
Іванович  

 

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 "Правовий довідник у сфері децентралізації"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Зібрано основні нормативно-правові акти, якими регулюється процес 
децентралізації та які стосуються об'єднаних територіальних громад.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89963  
 

Дата реєстрації авторського права  19.06.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Канська 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 "Курс "Поверь в семью: иллюзия выбора. Честно о 
семье" ("Курс лекцій "Поверь в семью")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Курс лекцій відповідає запиту слухачів на щасливу сім'ю.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89964  
 

Дата реєстрації авторського права  19.06.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шут Олег Геннадійович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературно-письмовий твір "Проект модернизации транспортных 
развязок для городского электротранспорта в г. Запорожье"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Запропоноване подовження та зміна деяких маршрутів міського 
електротранспорту, а також додавання нових машрутів.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89965  
 

Дата реєстрації авторського права  19.06.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Вороніна Юлія Євгенівна, Горбова Наталя Аркадіївна, Ортіна Ганна 
Володимирівна, Сизоненко Олена Василівна, Олексенко Роман 
Іванович  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Складений твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Складений твір "Словник термінів з публічного управління та 
адміністрування"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Подано тлумачення основних термінів науки публічного управління, 
курсів дисциплін із публічного управління, що вивчаються у навчальних 
закладах та вживаються у повсякденній управлінській праці.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89966  
 

Дата реєстрації авторського права  19.06.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шут Олег Геннадійович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературно-письмовий твір "Проект реорганизации пригородного 
сообщения на железнодорожной станции вокзала "Запорожье-1"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Запропоновано побудувати єдину платформу для всіх потягів 
приміського сполучення, встановити контроль наявності білетів, 
додати залізничні стрілки для переведення потягів до єдиної 
платформи з коригуванням графіку руху потягів.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89967  
 

Дата реєстрації авторського права  19.06.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бровченко Олександра Миколаївна, Квасній Олена Богданівна, 
Антипович Тарас Георгійович  

 

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 ігрового повнометражного фільму "Рахувати до десяти"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Макс - це 32-річний психолог з власним діагнозом. Його вітчим - 
психотерапевт, невід'ємна частина системи існування Макса.             
Але раптом вітчим помирає. Максу доводиться змінювати систему, 
він поводить себе як дитина без нагляду.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89968  
 

Дата реєстрації авторського права  19.06.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Слободянюк Еліна 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)  Книга "Шлях до серця виборця. Головна книга для виборчих 
кампаній: від місцевих до президентських" ("Шлях до серця 
виборця")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Книга необхідна тим, хто збирається брати участь у виборчих 
кампаніях як кандидат або організатор.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89969  
 

Дата реєстрації авторського права  19.06.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Літературний твір "Опис нового направлення у використанні одягу - 
ІНСАЙТ (INSIGHT)"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89970  
 

Дата реєстрації авторського права  20.06.2019  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лаврентьєв 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 "Організація тренувального процесу в гирьовому спорті під 
час змагального періоду"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Лаврентьєв О. М. Організація тренувального 
процесу в гирьовому спорті під час змагального періоду // Науковий 
часопис Національного педагогічного університету імені                            
М. П. Драгоманова. - 2013. - Випуск 13 (40) 13. - с. 116. 

 
Анотація   

В роботі розглядаються питання побудови тренувального процесу в 
гирьовому спорті в змагальному періоді, формування навантажень, 
використання технічних елементів і вправ щодо удосконалення 
спортивної форми та для виступу на змаганнях.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89971  
 

Дата реєстрації авторського права  20.06.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лаврентьєв Олександр Миколайович, Сергієнко Юрій 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 "Тактична підготовка в гирьовому спорті"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Лаврентьєв О. М., Сергієнко Ю. П. Тактична 
підготовка в гирьовому спорті //  Вісник Чернігівського 
національного педагогічного університету . - 2018. - с. 253. 

 

Анотація   

У статті розглядаються питання щодо формування тренувального 
процесу в гирьовому спорті, а саме тактичної досконалості 
спортсмена, його часткова підготовка формується за віком, 
класифікацією, рангом змагань, функціональними показниками, 
швидкістю виконання вправи, правильним розподілом часу на 
виконання вправи, технічних особливостей, вдалого жеребкування, 
знання правил змагань та судійського корпусу.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89972  
 

Дата реєстрації авторського права  20.06.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лаврентьєв Олександр Миколайович, Пристінський Олександр 
Василійович, Якименко Олександр Василійович, Лаврентьєва Юлія 
Олександрівна  
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Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Стаття "Аналіз спортивно-масової роботи на факультеті податкової 
міліції"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Лаврентьєв О. М., Пристінський О. В, Якименко О. В., 
Лаврентьєва Ю. О. Аналіз спортивно-масової роботи на факультеті 
податкової міліції // Науковий часопис Національного педагогічного 
університету імені М. П. Драгоманова. - 2015. - Випуск 10 (65) 15. - с. 80. 

 

Анотація   

В роботі розглядаються питання щодо організації спортивно-масової 
роботи на Факультеті. Приведені статистичні дані про учасників 
спортивних заходів. Вказані методи організації спортивно-масової 
роботи.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89973  
 

Дата реєстрації авторського права  20.06.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лаврентьєв 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 "Організація тренувального процесу в гирьовому спорті під 
час підготовчого періоду"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Лаврентьєв О. М. Організація тренувального 
процесу в гирьовому спорті під час підготовчого періоду //             
Науковий часопис Національного педагогічного університету             
імені М. П. Драгоманова. - 2013. - Випуск 12 (39). - с. 84.  

 
Анотація   

В роботі розглядаються питання побудови тренувального процесу в 
гирьовому спорті у підготовчому періоді, формування навантажень, 
використання технічних елементів і вправ для удосконалення 
спортивної майстерності. Проведений аналіз побудови тренувального 
процесу спортсменів гирьовиків факультету податкової міліції 
Національного університету державної податкової служби України.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89974  
 

Дата реєстрації авторського права  20.06.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лаврентьєв Олександр Миколайович, Лаврентьєва 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 наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Стаття "Особливості організації тренувального процесу в гирьовому 
спорті"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Лаврентьєв О. М., Лаврентьєва Ю. О. Особливості 
організації тренувального процесу в гирьовому спорті // Науковий 
часопис Національного педагогічного університету імені                            
М. П. Драгоманова. - 2015. - Вип. 3 (58) 15. - с. 70. 

 
Анотація   

В роботі розглядаються питання побудови тренувального процесу в 
гирьовому спорті. Розвиток основних сторін підготовки спортсмена 
як під час тренувальної, так і змагальної діяльності. Використання 
основних методів тренування на формування навантажень 
спортсменів за спортивною класифікацією та періодом підготовки.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89975  
 

Дата реєстрації авторського права  20.06.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Цимбалюк Світлана Ярославівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата 
економічних наук "Методологія та методика еколого-економічної 
оцінки впливу хімічної та нафтохімічної промисловості на 
навколишнє середовище (на прикладі Київського регіону)"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Дисертацію присвячено питанням удосконалення методології і 
розробки  методики еколого-економічної  оцінки впливу  хімічної та 
нафтохімічної промисловості на навколишнє середовище. 
Проаналізовано сучасні регіональні особливості, розкрито зміст 
зовнішніх ефектів та екологічних ризиків функціонування і 
розміщення екологічно небезпечних підприємств.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89976  
 

Дата реєстрації авторського права  20.06.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Цимбалюк Світлана Ярославівна, Морозова Ірина Володимирівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Наукова стаття "Сільський туризм як перспективний напрям 
розвитку внутрішнього туризму"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Цимбалюк С. Я., Морозова І. В. Сільський туризм як 
перспективний напрям розвитку внутрішнього туризму // Екологічні 
науки. - 2019. - № 5(24). - с. 41. 

 

Анотація   

У статті досліджено загальний стан та потенціал зеленого туризму в 
Україні, визначено проблеми та перспективи його розвитку. 
Проаналізовано основні фактори, які впливають на розвиток 
сільського туризму в нашій країні, проведено SWOT-аналіз та 
запропоновано механізми і шляхи підвищення ефективності зеленого 
туризму в Україні.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89977  
 

Дата реєстрації авторського права  20.06.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Остапович Лілія 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)  Новела "Готар"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Іван, повертаючись із тривалих заробітків із куском золота у тайстрі, 
залишається ночувати у колибі у друга свого дитинства Василя, у 
якого виникає бажання будь-яким способом заволодіти золотом Івана. 
На що зможе піти Василь, щоб урятувати себе від злиднів.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89978  
 

Дата реєстрації авторського права  20.06.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Остапович Лілія Ярославівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, створений для кіно  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний сценарій "Паперушка"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Молода успішна Іва приїздить на свято до батьків у самобутню та 
колоритну провінцію, де для дівчини наче воскресають забуті  
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персонажі, які оточували її в дитинстві, забуті місця віють теплим 
ароматом минулих подій і провокують нестримне бажання повернути 
хоч на мить втрачене перше кохання - Бориса, який, виявляється, уже 
має сім'ю.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89979  
 

Дата реєстрації авторського права  20.06.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дзюба Сергій Васильович, Кірсанов Артемій Павлович  
 
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 "Полювання на 
Пектораль"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Ексцентрично-історична комедія. Весела історія про те, як видатний 
український археолог і літератор Борис Михайлович Мозолевський 
знайшов та врятував скіфську Пектораль від злодіїв - мародерів та 
"гебістів", і залишив реліквію в Україні.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89980  
 

Дата реєстрації авторського права  20.06.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Савченко 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 "Аналіз податкових надходжень у регіональному розрізі"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Савченко А. М. Аналіз податкових надходжень у 
регіональному розрізі //Економіка. Фінанси. Право. - 2018. - № 8/1. - с. 24. 

 
Анотація   

У статті виконаний огляд наявних досліджень науковців щодо 
аналізів податкових надходжень загалом та у регіональному розрізі, 
зокрема окреслено основні проблеми з даної тематики. Виконаний 
аналіз податкових надходжень до обласних бюджетів України, 
зокрема надходження податку з доходів фізичних осіб, податку на 
прибуток підприємств, рентна плата.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89981  
 

Дата реєстрації авторського права  20.06.2019  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Слободян Андрій 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 повнометражного художнього фільму "Нігілістка"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Головна героїня Ліза, дівчина 18 років з претензіями до всього, що її 
оточує. Її життя заповнене любов'ю до батька, який воює в АТО і 
ненавистю до матері. Ліза тікає з дому, щоб знайти батька - єдиного 
героя її життя, про якого є повідомлення, що він загинув, але Ліза в це 
не вірить.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89982  
 

Дата реєстрації авторського права  20.06.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Савченко Алла Миколаївна, Блищик Лариса 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 "Аналіз показників балансу з метою попередження 
банкрутства суб'єкта господарювання"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Савченко А. М., Блищик Л. В. Аналіз показників 
балансу з метою попередження банкрутства суб'єкта господарювання // 
Молодий вчений. - 2019. - № 65. - С. 501. 

 

Анотація   

У статті досліджено особливості діагностики банкрутства підприємств 
в сучасних умовах господарювання. Наведено науково-практичні 
підходи до трактування поняття "банкрутство". Запропонована 
методика визначення основних ознак банкрутства за даними 
бухгалтерського балансу.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89983  
 

Дата реєстрації авторського права  20.06.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Загоровська Любов Михайлівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Сценарій ігрового короткометражного фільму "Доброго дня, 
Янголе!"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Клас отримує завдання: написати комусь протягом тижня паперові 
листи. Хлопчик Сашко вирішує писати листи своєму янголу.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89984  
 

Дата реєстрації авторського права  20.06.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Остріковський Андрій 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)  Сценарій ігрового короткометражного фільму "Передбачення для Вас"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Дівчина працює офіціанткою у невеликому кафе. Вона робить печиво 
з передбаченням із заздалегідь продуманими діями для людей, які 
сидять поодинці. Вона хоче, щоб самотніх людей було набагато менше, 
тому таким чином вона намагається допомогти людям зробити 
перший крок.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89985  
 

Дата реєстрації авторського права  20.06.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Давиденко Наталія Вадимівна, Незабитовський Георгій Вадимович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, створений для кіно  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Сценарій ігрового короткометражного фільму "Між небом та землею. 
Коли зникають хмари"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Сценарій розповідає історію сім'ї, яку спіткало страшнне горе - в 
авіакатастрофі гине дружина головного героя. Він залишається 
наодинці зі своїм горем, зовсім не помічаючи, як переживає цю 
жахливу ситуацію його маленький (5-6 років) син.   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89986  
 

Дата реєстрації авторського права  20.06.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сотник Наталія Леонідівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, створений для кіно  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Сценарій ігрового короткометражного фільму "На шапку"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Музикант віртуоз з Луганська, важко хворий на рак, разом з дружиною 
приїздять до Києва, тікаючи від війни. Поклавши чоловіка в лікарню, 
з однією валізою, жінка в повному розпачі потрапляє до Цетру 
допомоги переселенцям на Фролівській, де стається справжнє диво.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89987  
 

Дата реєстрації авторського права  20.06.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Середа Роман Іванович, Лук'яненко Сергій Іванович, Ареф'єва 
Людмила Петрівна, Чепара Тетяна Василівна, Коршун Оксана 
Іванівна  

 

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 "Бланк форми первинної облікової 
документації № 1-ОМК "ОСОБИСТА МЕДИЧНА КНИЖКА"                 
(3 варіанти)   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89988  
 

Дата реєстрації авторського права  20.06.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Середа Роман Іванович, Лук'яненко Сергій Іванович, Ареф'єва 
Людмила Петрівна, Чепара Тетяна Василівна, Коршун Оксана 
Іванівна  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Державне підприємство "Поліграфічний комбінат "Україна" по 
виготовленню цінних паперів" 
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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 Бланка форми первинної облікової 
документації № 1-ОМК "Особиста Медична Книжка" (2 варіанти)   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Розроблено для нанесення на бланки форми первинної облікової 
документації № 1-ОМК "Особиста Медична Книжка". 
  

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89989  
 

Дата реєстрації авторського права  20.06.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Середа Роман Іванович, Лук'яненко Сергій Іванович, Ареф'єва 
Людмила Петрівна, Чепара Тетяна Василівна, Коршун Оксана 
Іванівна  

 

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)  Твір художнього дизайну "Дизайн Бланка форми первинної облікової 
документації "МЕДИЧНА ДОВІДКА щодо придатності до керування 
транспортним засобом" (2 варіанти)   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Розроблено для нанесення на бланки форми первинної облікової 
документації "МЕДИЧНА ДОВІДКА щодо придатності до керування 
транспортним засобом".  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89990  
 

Дата реєстрації авторського права  20.06.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Середа Роман Іванович, Лук'яненко Сергій Іванович, Ареф'єва 
Людмила Петрівна, Чепара Тетяна Василівна, Коршун Оксана 
Іванівна  

 

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)  Твір художнього дизайну "Дизайн Бланка форми первинної облікової 
документації № 127/о "МЕДИЧНА ДОВІДКА для отримання дозволу 
(ліцензії) на об'єкт дозвільної системи" (2 варіанти)"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Розроблено для нанесення на бланки форми первинної облікової 
документації № 127/о "Медична довідка для отримання дозволу 
(ліцензії) на об'єкт дозвільної системи".  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89991  
 

Дата реєстрації авторського права  20.06.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Середа Роман Іванович, Лук'яненко Сергій Іванович, Ареф'єва 
Людмила Петрівна, Чепара Тетяна Василівна, Коршун Оксана 
Іванівна  

 
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 "Бланк форми первинної облікової 
документації "МЕДИЧНА ДОВІДКА щодо придатності до керування 
транспортним засобом" (3 варіанти)   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89992  
 

Дата реєстрації авторського права  20.06.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Середа Роман Іванович, Лук'яненко Сергій Іванович, Ареф'єва 
Людмила Петрівна, Чепара Тетяна Василівна, Коршун Оксана 
Іванівна  

 
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 "Бланк форми первинної облікової 
документації № 140/о "Сертифікат про проходження профілактичного 
наркологічного огляду" (3 варіанти)   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89993  
 

Дата реєстрації авторського права  20.06.2019  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Середа Роман Іванович, Лук'яненко Сергій Іванович, Ареф'єва 
Людмила Петрівна, Чепара Тетяна Василівна, Коршун Оксана 
Іванівна  

 

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 "Бланк форми первинної облікової 
документації № 122-2/о "Медична довідка про проходження 
обов'язкових попереднього та періодичного психіатричних оглядів"       
(3 варіанти)   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89994  
 

Дата реєстрації авторського права  20.06.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Середа Роман Іванович, Лук'яненко Сергій Іванович, Ареф'єва Людмила 
Петрівна, Чепара Тетяна Василівна, Коршун Оксана Іванівна  

 

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 "Бланк форми первинної облікової 
документації № 127/о "МЕДИЧНА ДОВІДКА для отримання дозволу 
(ліцензії) на об'єкт дозвільної системи" (3 варіанти)   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89995  
 

Дата реєстрації авторського права  20.06.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Середа Роман Іванович, Лук'яненко Сергій Іванович, Ареф'єва 
Людмила Петрівна, Чепара Тетяна Василівна, Коршун Оксана 
Іванівна  

 

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  
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Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір художнього дизайну "Дизайн Бланка форми первинної облікової 
документації № 122-2/о "Медична довідка про проходження 
обов'язкових попереднього та періодичного психіатричних оглядів"       
(2 варіанти)"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Розроблено для нанесення на бланки форми первинної облікової 
документації № 122-2/о "Медична довідка про проходження 
обов'язкових попереднього та періодичного психіатричних оглядів".  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89996  
 

Дата реєстрації авторського права  20.06.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Середа Роман Іванович, Лук'яненко Сергій Іванович, Ареф'єва 
Людмила Петрівна, Чепара Тетяна Василівна, Коршун Оксана 
Іванівна  

 
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)  Твір художнього дизайну "Дизайн Бланка форми первинної облікової 
документації № 140/о "Сертифікат про проходження профілактичного 
наркологічного огляду" (2 варіанти)"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Розроблено для нанесення на бланки форми первинної облікової 
документації № 140/о "Сертифікат про проходження профілактичного 
наркологічного огляду".  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89997  
 

Дата реєстрації авторського права  20.06.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Максименко-Довгич Жанна Віталіївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Сценарій ігрового короткометражного фільму "Руда"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Художниця Аля швендяє Києвом і робить замальовки міста і людей у 
ньому. Вона вистежує їх, тримаючись зовсім неподалік і  
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замальовуючи свою історію до ескізника. У Володимирському соборі 
помічає чоловіка, дуже схожого на Сержа Генсбурга, і починає 
стежити за ним. Але Сергій, а його справді так звуть, викриває 
нишпорку.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89998  
 

Дата реєстрації авторського права  20.06.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Макарусь Володимир Андрійович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, створений для кіно  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Сценарій ігрового короткометражного фільму "Найперший 
шанувальник"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Анастасія Калітина - дівчина, що мріє стати співачкою. Вона вирішує 
почати зі співу в ресторані. Під час співу вона хвилюється, голос 
дрижить, і в результаті вона прохолодно зустрінута публікою. Вона у 
відчаї, але раптово її підтримує один юнак, який був у справжньому 
захопленні від її співу.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  89999  
 

Дата реєстрації авторського права  20.06.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Скуратовський Віктор 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)  Сценарій ігрового короткометражного фільму "Чемпіон"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Події відбуваються у сучасному Києві. Після побачення з дівчиною, 
молодий чоловік виходить у місто, аби продовжити свої нічні пригоди. 
  

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90000  
 

Дата реєстрації авторського права  20.06.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Стрецкул Віталій Сергійович  
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Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, створений для кіно  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Сценарій ігрового короткометражного фільму "Орел і решка"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Історія розповідає про одного хлопця, який всі вибори у своєму житті 
залишав одній жалюгідній монеті, але в один момент став перед 
вибором життя та смерті, саме про це буде йтися у цій розповіді.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90001  
 

Дата реєстрації авторського права  20.06.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Воробей Марія Володимирівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, створений для кіно  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Сценарій ігрового короткометражного фільму "Скеля"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Герой сценарію лізе по скелі. Він бачить вершину - свою ціль, але по 
дорозі на гору втрачає воду і надію дійти до кінця. Та дівчина з 
собачкою допомагає йому зрозуміти, що його скеля - насправді лише 
невелике підвищення і варто лише стати на ноги і зробити кілька 
кроків, як ти вже на вершині.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90002  
 

Дата реєстрації авторського права  20.06.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Нестеренко Таміла Павлівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, створений для кіно  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Сценарій ігрового короткометражного фільму "Дій"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Сашко та Віра ( 6, 7 років) - першокласники, живуть в одному під'їзді. 
30 грудня Сашко зізнається Вірі, що на минулий Новий рік побажав,  
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щоб Віра стала його дівчиною. Віра відповідає, що новорічні бажання 
не здійснюються. Доказом є те, що вона так і не побачила Ейфелеву 
вежу, хоч і загадувала таке бажання!  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90003  
 

Дата реєстрації авторського права  20.06.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Нестеренко Таміла Павлівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, створений для кіно  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Сценарій ігрового короткометражного фільму "Тупик"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Головна героїня Юлія зайшла в тупик. Вийти з нього допомагають 8 
експертів, які проводять Юлії бліц-опитування. Але Юлії не подобається 
вихід, який пропонують експерти.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90004  
 

Дата реєстрації авторського права  20.06.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Власішен Юрій Петрович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, створений для кіно  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Сценарій ігрового короткометражного фільму "Кобиляча голова, або 
ЗЗМ"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Модерна версія стародавньої казки. ЗЗМ - Зал Здійснення Мрій. 
Головний герой отримає шанс здійснити свою заповітну мрію.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90005  
 

Дата реєстрації авторського права  20.06.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Биков Олександр Семенович  
 

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 ігрового короткометражного фільму "Богородиця"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Молодший священник повертається ввечері додому з церкви і по 
дорозі зустрічає молоду дівчину, яка пропонує йому свої "послуги". 
Він погоджується і приводить її додому. Їх зустрічають зі святковими 
привітаннями, його дружина і дочка, бо сьогодні у священника день 
народження... За святковим столом молода дівчина, розпещена щирою 
увагою і теплотою цієї доброї сім'ї, не витримує і починає плакати від 
сорому.   
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90006  
 

Дата реєстрації авторського права  20.06.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Тарасов Дмитро 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)  Сценарій ігрового короткометражного фільму "ІНО"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Сюжетний твіст показує глядачу, як люди з обмеженими 
можливостями відчувають себе іншими в сучасному світі, та те 
наскільки невірно вважати їх обмеженими.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90007  
 

Дата реєстрації авторського права  20.06.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Литвин Юлія 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 "Автоматизована метеостанція моніторингу 
зовнішніх погодних умов"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Розроблена система призначена для надання інформації в режимі 
реального часу про погодні умови та вологість ґрунту; на основі  
 



Авторське право і суміжні права. Бюлетень № 53, 2019 

 

1101 

аналізу отриманої інформації відбувається оптимізація термінів, 
об'єму поливу та обприскування посівів гербіцидами; забезпечення 
автоматизованого управління системою поливу. Перевагою 
метеостанції є можливість бачити дані у вигляді графіків та таблиць 
за вказаний проміжок часу.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90008  
 

Дата реєстрації авторського права  20.06.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мхитарян Ольга 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 "Підвищення навчальних досягнень учнів з української 
літератури"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Мхитарян О. Підвищення навчальних досягнень 
учнів з української літератури: монографія / Ольга Мхитарян. - 
Миколаїв : Іліон, 2014. - 232 с. 

 
Анотація   

 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90009  
 

Дата реєстрації авторського права  20.06.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Безугла Людмила Сергіївна, Демчук 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)  Навчальний посібник "Маркетинг закупівель"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Безугла Л. С. Маркетинг закупівель : навч. посіб. /    
Л. С. Безугла, Н. І. Демчук. - Дніпро : Видавець Біла К. О., 2019. - 240 с. 

 

 
Анотація   

Призначений для студентів вищих навчальних закладів, які 
навчаються за ОПП "Бакалавр" зі спеціальності 6.030507 
"Маркетинг".  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90010  
 

Дата реєстрації авторського права  20.06.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Безугла Людмила Сергіївна  
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Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Стаття "Формування сталого розвитку екологічного туризму в 
Україні"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Розглянуто особливості формування екологічного туризму в Україні, 
виявлено тенденції та орієнтири розвитку екотуризму, що приведуть 
до підвищення культурно-освітнього рівня населення і примноження 
народних традицій. 
  

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90011  
 

Дата реєстрації авторського права  20.06.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Безугла Людмила Сергіївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Стаття "Development of social marketing in modern conditions of 
enterprise activities"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90012  
 

Дата реєстрації авторського права  20.06.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Безугла Людмила Сергіївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Стаття "Розвиток екотуризму на засадах функціонування 
підприємництва"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Розглянуто сучасну концепцію функціонування екотуризму, головні 
чинники, що сприяють зростанню попиту на екологічний туризм. 
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90013  
 

Дата реєстрації авторського права  20.06.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Демчук Наталія Іванівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Стаття "Індикатори і критерії ефективності інвестицій та 
інвестиційного забезпечення харчових підприємств"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Стаття присвячена проблемам регулювання інвестиційного процесу, 
де головним є питання про бюджетне фінансування в загальному 
обсязі інвестицій.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90014  
 

Дата реєстрації авторського права  20.06.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Демчук Наталія Іванівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Стаття "Проблеми та перспективи розвитку процесу адаптації 
сільськогосподарських підприємств до умов глобалізації"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Визначено, що для розвитку процесу адаптації сільськогосподарських 
підприємств до умов глобалізації недостатньо виробляти великі 
обсяги стандартизованої сільськогосподарської продукції.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90015  
 

Дата реєстрації авторського права  20.06.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Добко Тетяна Василівна, Хемчян Ірина Іванівна, Бондар Людмила 
Миколаївна, Рубан Алла Іванівна  

 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Державна науково-педагогічна бібліотека України                                  
імені В. О. Сухомлинського 

 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Науково-виробниче видання "Патріотичне виховання у шкільних 
бібліотеках: методи та підходи. Методичні рекомендації"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Патріотичне виховання у шкільних бібліотеках: 
методи та підходи : метод. рек. / [авт.: Т. В. Добко, І. І. Хемчян,                 
Л. М. Бондар, А. І. Рубан ; наук. ред.: Л. Д. Березівська, Т. В. Добко] ; 
НАПН України, Держ. наук.-пед. б-ка України ім. В. О. Сухомлинського. - 
Київ, 2017. - 90 с. - (Серія "На допомогу професійній самоосвіті 
працівників освітянських бібліотек" ; вип. 16). 

 
Анотація   

Підготовлено з метою вдосконалення діяльності бібліотек 
загальноосвітніх навчальних закладів з національно-патріотичного 
виховання. 
  

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90016  
 

Дата реєстрації авторського права  20.06.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Демчук Наталія Іванівна, Ткаченко 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)  Стаття "Оптовий ринок овочевої продукції в системі забезпечення 
економічної безпеки аграрних підприємств"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Досліджено актуальні питання сутності функціонування оптових 
ринків овочевої продукції в системі забезпечення економічної безпеки 
аграрних підприємств.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90017  
 

Дата реєстрації авторського права  20.06.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Баранцев Андрій Юрійович, Ільїн Сергій Володимирович, Мазничко 
Євгеній Борисович, Холод Євгеній Леонідович, Городнича Любов 
Олександрівна  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

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

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Створення системи технічної підтримки 
програмного забезпечення АРМ РЦ СФД для інформаційного  
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                                                            забезпечення Державного реєстру документів страхового фонду 
Документації України на базі веб-технологій"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма призначена для автоматизації процесу оновлення 
програмного забезпечення автоматизованих робочих місць у 
регіональних центрах страхового фонду документації.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90018  
 

Дата реєстрації авторського права  20.06.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лисенко Сергій Олегович, Гай Мирослав Олександрович, Нечмоня 
Кирило Ігорович, Михайленко Олексій Сергійович, Мелещенко 
Дмитро Андрійович  

 

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 "Брати по зброї"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Короткі історії з російсько-української війни, зібрані трьома 
волонтерами, які понад чотири роки їздять по всій лінії фронту з 
гуманітарними вантажами. Життя українських бійців "на нулі", 
розмови з мешканцями "сірої зони", військові сутички, жарти, 
похорони, дорожні пригоди та обстріли - це все складається в єдину 
мандрівку до іншого світу, світу війни.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90019  
 

Дата реєстрації авторського права  20.06.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Василенко Артем 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 "Space-Desktop"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма дозволяє використовувати Web-технології у розробці 
локальних комп'ютерних програм для різних операційних систем. 
Комплекс задіяних технологій для розробки таких програм може  
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включати в себе сторонні мови програмування і сторонні скриптові 
мови, як додаток до функціоналу.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90020  
 

Дата реєстрації авторського права  20.06.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Павленко Тетяна 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 твір "Обучающий трехмодульный курс. "Теория и 
практика работы с психосоматикой" (курс включает в себя 
вступительную теоретическую часть: Книга "О женском…" (основы 
работы с женской психосоматикой); Книга "Смыслы здоровья 
(практическое пособие по работе с психосоматикой)"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Тренінг надає інструменти для виявлення, аналізу та пропрацювання 
емоційних зв'язків, що викликають хвороби (порушення в роботі 
певних органів людського організму). Курс є авторським, 
побудованим на особистому досвіді роботи з проблемою.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90021  
 

Дата реєстрації авторського права  20.06.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шарай Світлана Михайлівна, Катрушенко Наталія Анатоліївна, 
Гілевська Катерина Юріївна, Денис Олена Віталіївна, Хоботня 
Тетяна Георгіївна, Рой Максим Петрович  

 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  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 "Робоча програма 
та методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни 
"Транспортні системи в логістиці та організаціях перевезень" для 
студентів спеціальності 073 "Менеджмент" денної форми навчання"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Досліджені питання, пов'язані із технологією організації і управління 
вантажними та пасажирськими перевезеннями, визначенням 
критеріїв ефективності функціонування транспортних систем із 
використанням принципів логістики та показників роботи рухомого 
складу на маршрутах перевезення вантажів.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90022  
 

Дата реєстрації авторського права  20.06.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бахтіярова Халідахон Шамшитдинівна, Середіна Інна Анатоліївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Національний транспортний 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 
"Робоча програма та методичні вказівки до вивчення курсу 
"Комунікативні процеси в педагогічній діяльності" для студентів 
денної форми навчання спеціальності 015 "Професійна освіта 
(транспорт)"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

В роботі дані науково-практичні рекомендації щодо вивчення та 
практичного використання змісту нормативної дисципліни 
"Комунікативні процеси в педагогічній діяльності".  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90023  
 

Дата реєстрації авторського права  20.06.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сахно Володимир Прохорович, Корпач Анатолій Олександрович, 
Корпач Олексій Анатолійович  

 

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 "Методика 
оптимізації системи "двигун-трансмісія" автомобілів та метробусів за 
умови мінімального часу розгону"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Запропоновано методику оптимізації "двигун-трансмісія" автомобілів 
та метробусів, шляхом визначення передаточних чисел коробки 
передач за умов мінімального часу розгону.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90024  
 

Дата реєстрації авторського права  20.06.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Долгий Олександр Андрійович, Мудряк Тамара Олександрівна, 
Долгий 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)  Наукові тези "Порівняльні аспекти міжнародних і вітчизняних 
заходів протидії відмиванню злочинних доходів у контексті правової 
підтримки економічної безпеки держави"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування : Долгий О. А., Мудряк Т. О., Долгий О. О. 
Порівняльні аспекти міжнародних і вітчизняних заходів протидії 
відмиванню злочинних доходів у контексті правової підтримки 
економічної безпеки держави // Фінансова безпека України на 
сучасному етапі. Збірник тез IV Міжнародної науково-практичної 
інтернет-конференції. - 2018. - С. 114-119. 

 

Анотація   

У тезах проведений порівняльний аналіз міднародних і вітчизняних 
заходів протидії відмиванню злочинних доходів у контексті правової 
підтримки економічної безпеки держави.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90025  
 

Дата реєстрації авторського права  20.06.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сахно Володимир Прохорович, Корпач Анатолій Олександрович, 
Корпач Олексій Анатолійович  

 

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 "Методика 
оптимізації системи "двигун-трансмісія" автомобілів та метробусів за 
умови мінімального шляху розгону"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Запропоновано методику оптимізації системи "двигун-трансмісія" 
автомобілів та метробусів, шляхом визначення передаточних чисел 
коробки передач за умови мінімального шляху розгону.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90026  
 

Дата реєстрації авторського права  20.06.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Рябоконь Валентина Василівна (Tina Bright)  
 

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 "Immortal"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90027  
 

Дата реєстрації авторського права  20.06.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бєлік Андрій Сергійович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний твір "ADVOCACY IN UKRAINE"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Мета даної книги - надати читачу інформацію про інститут 
адвокатури, підвищити його юридичну грамотність, допомогти в 
прийнятті правильного рішення в питаннях, які виникнули, зробити 
правильний вибір адвоката та позбутися від страху відстоювати свої 
права в суді.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90028  
 

Дата реєстрації авторського права  20.06.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Коба Олена Вікторівна, Давидова Ірина Вячеславівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Стаття "EVALUATION OF PRODUCTION RESERVES USE 
EFFICIENCY, AS A BASIS FOR TAKING PERFECTED 
MANAGEMENTAL SOLUTIONS ON PJSC "POLTAVA 
AUTOMOBILE UNIT PLANT"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Проведено аналіз динаміки і структури виробничих запасів ПАТ 
"Полтавський автоагрегатний завод", дана оцінка ефективності 
використання запасів на даному підприємстві, обґрунтовано 
організаційні, теоретичні та методичні положення і надано практичні 
рекомендації з підвищення ефективності використання виробничих 
запасів на ПАТ "Полтавський автоагрегатний завод".  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90029  
 

Дата реєстрації авторського права  20.06.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Коба Олена Вікторівна, Ярова Аліна В'ячеславівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Стаття "Аналіз фонду оплати праці та ефективності використання 
трудових ресурсів на підприємстві"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Проведено аналіз фонду оплати праці виробничого підрозділу 
"Полтавська механізована дистанція навантажувально-
розвантажувальних робіт" регіональної філії "Південна залізниця" 
акціонерного товариства "Українська залізниця".  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90030  
 

Дата реєстрації авторського права  20.06.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Коба Олена Вікторівна, Миронова Юлія Юріївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Стаття "Оподаткування доходів фізичних осіб: закордонний досвід та 
перспективи України"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Визначено структуру доходів Державного бюджету України за 2015-
2017 роки і частку надходжень з податку на доходи фізичних осіб в 
ній. Проаналізовано основні тенденції формування дохідної частини 
Державного бюджету України за 2015-2017 роки.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90031  
 

Дата реєстрації авторського права  20.06.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Корсун Василь Володимирович, Бевз Володимир Васильович, Жук 
Павло Васильович, Куриліна Оксана Василівна, Приймак Вадим 
Анатолійович, Коношук Станіслав Анатолійович, Котвіцький 
Володимир Володимирович, Салкуцан Сергій Миколайович, 
Доброгурський Валерій Іванович, Клюшин Володимир Васильович,  
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                                                            Зотова Ірина Генадіївна, Дублян Ольга Олександрівна, Фаворська 
Олеся Юріївна, Калітник Максим Сергійович, Волошенко Антоніна 
Віталіївна  

 

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 "Навчальний он-лайн курс з питань 
запобігання і протидії корупції в Міністерстві оборони України та 
Збройних Силах України"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Формування нульової терпимості до корупції у особового складу 
Міністерства оборони та Збройних Сил України є одним з 
пріорітетних завдань сьогодення. Запропоновано базовий курс 
антикорупційної освіти. Курс складається з чотирьох розділів, в яких 
розкрито поняття корупції, законодавчі засади її запобігання та 
протидії; наведено позитивні приклади з національного і закордонного 
досвіду успішної боротьби з корупцією, а також ситуації, які пов'язані 
з ймовірними корупційними правопорушеннями в умовах військової 
служби з прикладами алгоритмів дій в подібних випадках.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90032  
 

Дата реєстрації авторського права  20.06.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Коба Олена Вікторівна, Миронова Юлія Юріївна, Сіроштан Ілона 
Олегівна  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Стаття "ACCOUNTING OF LIABILITY OF THE ENTERPRISE 
UNDER NATIONAL AND INTERNATIONAL ACCOUNTING 
STANDARDS"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Представлено порядок формування інформації та відображення 
господарських операцій з обліку зобов'язань підприємства відповідно 
до норм національних та міжнародних стандартів. Проведено 
порівняльний аналіз нормативних документів у розмірі тлумачення 
сутності, визнання та класифікації зобов'язань підприємства.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90033  
 

Дата реєстрації авторського права  20.06.2019  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Грибан Ганна Петрівна, Гевленко Любов Іллівна  
 

Повне ім'я 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 "Пригоди кота Мурчика у Полтаві"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Книга для дітей, яка у захопливій манері розповідає про старовинне і 
вічно молоде місто Полтаву. Разом з допитливим котом Мурчиком 
дітлахи помандрують вулицями й площами рідного міста, 
познайомляться з його історією, дізнаються про видатних людей і 
славну минувщину.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90034  
 

Дата реєстрації авторського права  20.06.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Коба Олена Вікторівна, Миронова Юлія Юріївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Стаття "Калькулювання собівартості робіт у будівництві"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Визначено тенденції розвитку будівельної галузі України протягом 
2010-2017 років. Представлено порядок формування собівартості 
будівельно-монтажних робіт. Запропоновано практичні рекомендації 
щодо застосування традиційних й альтернативних методів 
калькулювання собівартості у будівельній галузі.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90035  
 

Дата реєстрації авторського права  20.06.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гусева Тетяна Леонідівна (Гусева-Ковтун)  
 
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)  Ескізи сценографії до мюзиклу "Покоління Z"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   

Майбутнє. Зустріч поколінь у піксельній реальності Академії. Куби 
(пікселі) продумані таким чином, щоб всі учасники процесу могли їх 
складати у потрібні композиції відповідно до зміни дії.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90036  
 

Дата реєстрації авторського права  21.06.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мошковська Людмила Миколаївна, 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 домашнього читання та самостійної 
роботи з дисципліни "Практичний курс основної іноземної мови 
(англійська )" для студентів ІІ курсу 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 перелік вправ для вдосконалення 
навичок і вмінь аналітичного читання англійською мовою.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90037  
 

Дата реєстрації авторського права  21.06.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Хорошев Костянтин Григорович, Кикоть Сергій В'ячеславович, 
Ніколаєнко Володимир Анатолійович  

 
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, похідний твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір науково-освітнього характеру 
"Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з динаміки 
механічних систем для студентів заочної форми навчання галузі знань 
13 "Механічна інженерія", спеціальності 133 "Галузеве 
машинобудування"; галузі знань 14 "Електрична інженерія", 
спеціальності 142 "Енергетичне машинобудування"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

При виконанні контрольної роботи з динаміки механічних систем 
студенти закріплюють набуті вміння математичного моделювання та 
якісного аналізу крутильних коливань приводу машинного агрегату.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90038  
 

Дата реєстрації авторського права  21.06.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Хорошев Костянтин Григорович, Кикоть Сергій В'ячеславович, 
Ніколаєнко Володимир Анатолійович  

 

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, 
похідний твір  

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір науково-освітнього характеру 
"Методичні вказівки до виконання циклу розрахунково-графічних 
робіт з динаміки механічних систем на базі ПЗ "OpenModelicа" для 
студентів денної форми навчання галузі знань 13 "Механічна 
інженерія", спеціальності 133 "Галузеве машинобудування"; галузі 
знань 14 "Електрична інженерія", спеціальності 142 "Енергетичне 
машинобудування"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

При виконанні циклу РГР з динаміки механічних систем студенти 
закріплюють набуті вміння математичного моделювання та якості 
аналізу крутильних коливань приводу машинного агрегату, а також 
практичні навички комп'ютерної симуляції динамічної поведінки 
побудованих моделей в OpenModelica.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90039  
 

Дата реєстрації авторського права  21.06.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Єгорова Анна Вікторівна, Мозгова Ярослава Олександрівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Національний транспортний університет 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір науково-освітнього характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір науково-освітнього характеру 
"Методичні рекомендації для підготовки до практичних занять та 
самостійної роботи з дисципліни "Практичний курс основної 
іноземної мови (англійська)" (Частина 2) для студентів ІІІ курсу 
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 практичні завдання для 
семінарських занять та самостійної роботи.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90040  
 

Дата реєстрації авторського права  21.06.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Хорошев Костянтин Григорович, Кикоть Сергій В'ячеславович  
 

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 "Лекції з 
динаміки механічних систем для студентів денної та заочної форм 
навчання галузі знань 13 "Механічна інженерія", спеціальності 133 
"Галузеве машинобудування"; галузі знань 04 "Електрична 
інженерія", спеціальності 142 "Енергетичне машинобудування"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Курс динаміки механічних систем, що читається студентам 
машинобудівних спеціальностей НТУ, є логічним продовженням 
курсів теоретичної механіки та теорії механізмів і машин. В лекціях 
викладено основні поняття та методи теорії малих коливань 
дискретних механічних систем. Основна увага приділена побудові 
динамічної та математичної моделей власних та вимушених 
крутильних коливань приводу машинного агрегату та методам їх 
дослідження.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90041  
 

Дата реєстрації авторського права  21.06.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гавриш Оксана Рамісовна  
 

Повне ім'я або 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 "Программа обучения по эмоциональному интеллекту 
"Верь в мечту, или почему у одних людей сбываются мечты, а у 
других - нет" по возрастным категориям и для корпоративного 
обучения для бизнеса" ("Алгоритм управления эмоциональным 
состоянием и принятие решения для эффективного достижения цели")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90042  
 

Дата реєстрації авторського права  21.06.2019  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Аносова Юлія Павлівна, Наумкіна Олена Валеріївна, Сіліщенко 
Оксана Петрівна  

 
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 підготовки та проведення атестації з іноземної мови освітньо-
кваліфікаційного рівня "молодший спеціаліст" для здобувачів вищої 
освіти освітньої (освітньо-професійної) програми "Туризм" 
спеціальності 242 "Туризм", галузі знань 24 "Сфера обслуговування"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Методичні настанови спрямовані допомогти студентам спеціальності 
242 "Туризм" у підготовці до складання іспиту.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90043  
 

Дата реєстрації авторського права  21.06.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Скоромцова Тетяна Олександрівна, Борейко Наталія Миколаївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Наукова стаття "Світові орієнтири виявлення ризикових платників 
податку на прибуток підприємства"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

У статті представлені розроблені авторами критерії податкових 
ризиків, що застосовуються для виявлення ризикових платників 
податків з податку на прибуток підприємств, які дають змогу 
своєчасно викривати та перешкоджати застосуванню схем ухилення 
від сплати податків на прикладі окремих країн-членів Європейського 
Союзу за окремими елементами сучасних програмних засобів, що 
застосовуються для виявлення ризикових платників податків.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90044  
 

Дата реєстрації авторського права  21.06.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Скоромцова Тетяна Олександрівна, Євтушенко Наталія 
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)  Наукова стаття "Контроль за трансфертним ціноутворенням в 
системі протидії мінімізації податків в Україні"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Скоромцова Т. О., Євтушенко Н. О. Контроль за 
трансфертним ціноутворенням в системі протидії мінімізації податків 
в Україні // Збірник наукових праць Національного університету 
державної податкової служби України. - 2015. - № 2. - С. 234-244. 

 
Анотація   

У статті представлені результати дослідження щодо основних 
недоліків інституційного, організаційного та законодавчого 
забезпечення застосування норм трансферного ціноутворення та 
розроблено основні напрями його удосконалення як одного із 
ефективних інструментів в механізмах протидії мінімізації 
оподаткування в Україні.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90045  
 

Дата реєстрації авторського права  21.06.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Скоромцова Тетяна Олександрівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Наукова стаття "Організація горизонтального моніторингу як нової 
моделі співпраці фіскальних органів та великого бізнесу в Україні"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Скоромцова Т. О. Організація горизонтального 
моніторингу як нової моделі співпраці фіскальних органів та 
великого бізнесу в Україні // Економічний вісник. Серія: фінанси, 
облік, оподаткування. - 2017. - № 1. - С. 187-194. 

 
Анотація   

У статті представлена розроблена автором нова модель податкових 
взаємовідносин великого бізнесу і фіскальних органів на основі 
запровадження методу горизонтального моніторингу та 
запропоновані основні напрями організації впровадження цього 
методу у вітчизняній податковій практиці.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90046  
 

Дата реєстрації авторського права  21.06.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Скоромцова Тетяна Олександрівна, Борейко Наталія Миколаївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Наукова стаття "Ризикові суб'єкти господарювання: ознаки та 
поняття"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Скоромцова Т. О., Борейко Н. М. Ризикові суб'єкти 
господарювання: ознаки та поняття // Конкурентоспроможність 
національної економіки: показники, фактори впливу та шляхи 
підвищення. - 2016. - Частина ІІ. - С. 78-81. 

 
Анотація   

У статті визначено поняття "ризиковий платник податку", що 
ґрунтується на фіскальній поведінці, яка пов'язана із суспільно-
економічними (об'єктивними) та морально-психологічними 
(об'єктивно-суб'єктивними) факторами.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90047  
 

Дата реєстрації авторського права  21.06.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Зозуля Володимир Леонідович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка зображень "Автоматична гвинтівка "Monomakh"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90048  
 

Дата реєстрації авторського права  21.06.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Муравщик Олександр Олексійович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "АНР-ЦЕНТР" 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "ПЗ анр аптека 8"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Комп'ютерна програма "ПЗ анр аптека 8" - автоматизована система 
управління бізнес-процесами фармацевтичних підприємств роздрібної 
торгівлі. Комп'ютерна програма "ПЗ анр аптека 8" реалізована на 
базі компоненти "1СПідприємство 8" і має модульну структуру. У 
базовий модуль входять функції, необхідні для обліку товарів в 
фармацевтичних підприємствах роздрібної торгівлі, а також  
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забезпечення їх супутніх бізнес-процесів. У додаткові модулі винесені 
функції, необхідні для розширення функціоналу базового модуля. 
  

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90049  
 

Дата реєстрації авторського права  21.06.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кучма Яна 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)  Опис гри "Меморі читання"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Гра "Меморі Читання" являє собою другу частину компексу ігор 
"Английский для дошколят и первоклассников", завдяки якому, 
граючи з батьком, дитина навчиться швидко читати, розуміти 
транскрипцію і матиме значний словниковий запас.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90050  
 

Дата реєстрації авторського права  21.06.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кучма Яна 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)  Опис гри "Мемори чтение"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Гра "Меморі Читання" являє собою другу частину компексу ігор 
"Английский для дошколят и первоклассников", завдяки якому, 
граючи з батьком, дитина навчиться швидко читати, розуміти 
транскрипцію і матиме значний словниковий запас.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90051  
 

Дата реєстрації авторського права  21.06.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кучма Яна Вікторівна  
 

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)  Опис комплексу ігор "Вчимо англійський алфавіт"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Комплекс ігор "Вчимо англійський алфавіт" є першою частиною 
комплексу "Англійська для дошкільнят та першокласників" і 
включає ігри "Лото АВС", "Знайди пару", "Меморі Букви", 
"Морський бій" і "Весь алфавіт".  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90052  
 

Дата реєстрації авторського права  21.06.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кучма Яна 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)  Опис комплексу ігор "Учим английский алфавит"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Комплекс ігор "Учим английский алфавит" є першою частиною 
комплексу ігор "Английский для дошколят и первоклассников" і 
включає ігри "Лото АВС", "Знайди пару", "Меморі Букви", 
"Морський бій" і "Весь алфавіт".  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90053  
 

Дата реєстрації авторського права  21.06.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кучма Яна 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)  Опис комплексу ігор "Вчимо нові слова"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Комплекс ігор являє собою третю частину комплексу "Англійська 
для дошкільнят та першокласників" і включає ігри "Тематичне 
лото", "Квест" та "Розмальовки". 
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90054  
 

Дата реєстрації авторського права  21.06.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кучма Яна 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)  Опис комплексу ігор "Учим новые слова"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Комплекс ігор являє собою третю частину комплексу "Английский 
для дошколят и первоклассников" і включає ігри "Тематичне лото", 
"Квест" та "Розмальовки".  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90055  
 

Дата реєстрації авторського права  21.06.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бутенко Микита Віталійович (ruf1)  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір без тексту  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Музичний твір без тексту "Chinatown is Calling"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90056  
 

Дата реєстрації авторського права  21.06.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бутенко Микита Віталійович (ruf1)  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір без тексту  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Музичний твір без тексту "Crack in Time"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90057  
 

Дата реєстрації авторського права  21.06.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бутенко Микита Віталійович (ruf1)  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об'єкт авторського права, до  

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

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

 
Анотація   

 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90058  
 

Дата реєстрації авторського права  21.06.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бутенко Микита Віталійович (ruf1)  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об'єкт авторського права, до  

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

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

 
Анотація   

 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90059  
 

Дата реєстрації авторського права  21.06.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дмитришин Володимир Степанович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Літературний твір наукового характеру "Створення системи 
управління об'єктами інтелектуальної власності на підприємстві, 
установі, організації"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

У творі описано аспекти, що обумовлюють необхідність 
запровадження на підприємствах, установах та організаціях системи  
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управління об'єктами інтелектуальної власності, напрямки діяльності 
та практичні заходи, які необхідно здійснити для цього, рекомендації, 
щодо нормативного забезпечення такої діяльності.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90060  
 

Дата реєстрації авторського права  21.06.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

найменування роботодавця  Букрєєва Ольга Сергіївна, 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 "Навчальний тренажер до 
практичних занять з дисципліни "Основи стандартизації та 
сертифікації"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Твір призначений для набуття студентами навиків з підготовки та 
оформлення документів з сертифікації та оцінки відповідності 
продукції вимогам технічних регламентів, а також з акредитації 
випробувальних та калібрувальних лабораторій. Тренажер містить 
інтерактивні завдання та навчальні діалоги з автоматичним 
оцінюванням діяльності студента.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90061  
 

Дата реєстрації авторського права  21.06.2019  
 
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 "Stay"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Пісня про кохання.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90062  
 

Дата реєстрації авторського права  21.06.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Charlie Toma (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 "People Are Rivers"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Пісня про життя.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90063  
 

Дата реєстрації авторського права  21.06.2019  
 

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 "I'm Not There"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Пісня про кохання.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90064  
 

Дата реєстрації авторського права  21.06.2019  
 

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 "Haunted"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Пісня про сни.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90065  
 

Дата реєстрації авторського права  21.06.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Моженко Микола 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 "Еволюція технологій кольорокорекції в кіно та на ТБ"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Моженко М. В. Еволюція технологій 
кольорокорекції в кіно та на ТБ // Вісник КНУКіМ. Серія 
"МИСТЕЦТВОЗНАВСТВО" : зб. наук. пр. - 2017. - Вип. 37. - С. 54-64. 

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90066  
 

Дата реєстрації авторського права  21.06.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Саріогло Володимир Георгійович, Черніченко Віктор Васильович, 
Огай Марина Юріївна, Терещенко Ганна Ігорівна, Юрчук Володимир 
Леонідович, Гвелесіані Анна Гелаївна, Романчук Наталія 
Миколаївна, Веремчук Анна Володимирівна, Лукович Тетяна 
Володимирівна, Короткова Дар'я Сергіївна  

 

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 ПОПИТУ І ПРОПОЗИЦІЇ РОБОЧОЇ СИЛИ В 
УКРАЇНІ"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Розроблено інструментарій моделювання та прогнозування попиту і 
пропозиції робочої сили, пропрофесійно-кваліфікаційна матриця 
робочої сили, підходи до урахування даних щодо трудової міграції та 
"великих" даних, методичне та інформаційне забезпечення, 
орієнтоване на впровадження.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90067  
 

Дата реєстрації авторського права  21.06.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Смирнов Олександр Васильович, Пастернак Віталій Анатолійович, 
Вірченко Ілля Анатолійович, Гиренко Дмитро Миколайович, Єршов 
Олександр Олександрович, Кірпіченко Владислав Жоржович, Пасько 
Альона Анатоліївна, Романов Андрій Дмитрович, Чуйко Леонід 
Миколайович  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "АТС" 
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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 "Інтернет-сервіс для електронного 
документообігу "EDI NETWORK" ("Платформа "EDI NETWORK")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма надає суб'єктам електронного документообігу платформу 
для швидкого та надійного обміну комерційними документами в 
електронній формі (замовлення, підтвердження замовлення, повідомлення 
про відвантаження, заявки та ін.) та юридично значущими 
документами в електронній формі (рахунок, акт, видаткова накладна, 
податкова накладна та розрахунок коригування, договір та ін.) з 
можливостями розширеного пошуку, інтеграцією за допомогою REST 
API та підтримкою токенів для підписання документів.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90068  
 

Дата реєстрації авторського права  21.06.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Зайцева Юлія Вікторівна, Тараненко Ірина Вадимівна  
 

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)  Навчальний посібник "Варіативний модуль "Пляжний волейбол"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Розроблений на основі програми з фізичної культури для закладів 
загальної середньої освіти 5-9 класів, містить пояснювальну записку з 
фізичної культури в основній школі та з варіативного модуля 
"Пляжний волейбол", теоретичні тестові питання з пляжного 
волейболу; уключено відомості про різновиди волейболу, короткий 
словник термінів, зразкові комплекси вправ для навчання основних 
технічних елементів з пляжного волейболу тощо.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90069  
 

Дата реєстрації авторського права  21.06.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кіндюк Борис Володимирович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Літературний письмовий твір наукового характеру "Методика 
розрахунку кількісних показників нормативно-правових актів"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

В творі запропонована методика розрахунку кількісних показників у 
вигляді числа знаків в статтях, главах, розділах та у нормативно-
правовому акті. За її допомогою є можливість провести порівняльний 
аналіз нормативно-правових актів, прийнятих в різні періоди історії, 
та оцінити кількість матеріалу, яка увійшла до їх змісту.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90070  
 

Дата реєстрації авторського права  21.06.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Криворучко Оксана Миколаївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Криворучко Оксана Миколаївна, Харківський національний 
автомобільно-дорожній університет 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір науково-практичного характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір науково-практичного характеру "Обґрунтування та вибір 
методів поліпшення бізнес-процесів АТП"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Розроблено концептуальну модель реалізації методів поліпшення 
бізнес-процесів, в основі якої лежить інтегрований підхід до їх 
впровадження та модифікований цикл управління Шухарта-Демінга, 
доповнений функцією мотивації.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90071  
 

Дата реєстрації авторського права  21.06.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Плаксієнко Валерій Якович, Остапенко Тетяна Миколаївна, 
Кубецька Ольга Миколаївна, Мокієнко 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 "Доходи підприємств оптової торгівлі: практичний 
досвід документального забезпечення та обліку на рахунках, 
управлінський аспект"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Плаксієнко В. Я., ОстапенкоТ. М., Кубецька О. М., 
Мокієнко Т. В. Доходи підприємств оптової торгівлі: практичний  
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                                                            досвід документального забезпечення та обліку на рахунках, 
управлінський аспект // Актуальні питання сучасної економічної 
науки : колективна монографія. - Полтава : ТОВ "Симон". - 2018. -         
С. 141-153. 

 

Анотація   

Набула подальшого розвитку класифікація доходів підприємств 
оптової торгівлі. Запропоновано критерій групування доходів 
"Залежно від галузевої належності" та "За регіонами збуту/джерелами 
формування". Обґрунтовано віднесення специфікації до складу 
первинних документів обліку доходів.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90072  
 

Дата реєстрації авторського права  21.06.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Плаксієнко Валерій Якович, Остапенко Тетяна Миколаївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Стаття "Управлінський облік фінансування діяльності підприємств"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Плаксієнко В. Я., Остапенко Т. М. Управлінський 
облік фінансування діяльності підприємств // Наукові праці 
Полтавської державної аграрної академії. Економічні науки. - 2010. - 
Випуск 1. Том 1. - С. 215-219. 

 

Анотація   

У статті розглянуто альтернативні банківському кредитуванню 
способи фінансування підприємств в Україні, зокрема, висвітлено 
суть та переваги комерційного кредитування і оренди. Також 
розкрито особливості бухгалтерського обліку способів фінансування 
діяльності підприємства.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90073  
 

Дата реєстрації авторського права  21.06.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кубецька Ольга Миколаївна (Остапенко О. М.)  
 

Повне ім'я або повне 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 діаграми Ісікави для встановлення причин 
збитковості сільськогосподарських товаровиробників"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Остапенко О. М. Застосування діаграми Ісікави для 
встановлення причин збитковості сільськогосподарських  
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                                                            товаровиробників // Вісник Запорізького національного університету. 
Економічні науки. - 2017. - № 1 (33). - С. 39-46. 

 

Анотація   

Аналізуються причини збитковості с/г виробників (ризики природно-
кліматичного, фінансового, виробничого, економічного, людського, 
політичного та технічного характеру). Розробка діаграми Ісікави 
дозволила виявити головні фактори впливу на розвиток розглянутої 
проблеми, а також можливість попередження або усунення дії цих 
факторів.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90074  
 

Дата реєстрації авторського права  21.06.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Скоромцова Тетяна Олександрівна, Івашова 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)  Наукова стаття "Система відповідальності у митному законодавстві 
України: реалії та наближення до європейських стандартів"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Івашова Л. М., Скоромцова Т. О. Система 
відповідальності у митному законодавстві України: реалії та 
наближення до європейських стандартів // Митна безпека. - 2017. -           
№ 1. - С. 47-54. 

 

Анотація   

Висвітлено проблемні питання щодо правового регулювання в 
Україні відповідальності суб'єктів ЗЕД за фактами порушення 
митного законодавства, що виявлені за результатами митного пост-
аудиту.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90075  
 

Дата реєстрації авторського права  21.06.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Личук Марія Іванівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Національний університет біоресурсів і природокористування 
України 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, ілюстрація  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Наукова стаття "СИНТАКСИЧНО НЕЧЛЕНОВАНІ 
СЛОВОСПОЛУЧЕННЯ: УСТАЛЕНІСТЬ ТЕРМІНА, ІСТОРІЯ  
ДОСЛІДЖЕННЯ"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   

Статтю присвячено аналізові специфічних непредикативних 
синтаксичних одиниць в українській мові. Обґрунтовано вибір 
терміна "синтаксично нечленоване словосполучення" на позначення 
такого типу словосполучень. Простежено історію вивчення і 
дослідження нечленованих словосполучень в лінгвістиці. Зосереджено 
увагу на розвідках, які присвячені описові синтаксично нечленованих 
словосполучень у формально-синтаксичному аспекті - за синтаксичною 
роллю в реченні.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90076  
 

Дата реєстрації авторського права  21.06.2019  
 
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  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Наукова стаття "BOTANIC GARDEN OF NATIONAL UNIVERSITY 
OF LIFE AND ENVIRONMENTAL SCIENCES OF UKRAINE: NOW 
TRENDS OF DESIGN FORMING"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Проаналізовано та описано один із трьох ботанічних садів, у якому  
зелені насадження підкреслюють архітектурний ансамбль минулого 
століття, сприяють функціональній організації міської території, є 
обов'язковим елементом культурного ландшафту 
урбоекосоціосистеми (оздоровлюють, стабілізують міське екологічне 
середовище).  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90077  
 

Дата реєстрації авторського права  21.06.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Олійник Оксана Віталіївна  
 
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 до повнометражного кінофільму "Портрет" за мотивами 
однойменного оповідання Миколи Гоголя"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Це історія про молодого і талановитого художника, який хоче досягти 
успіху і бути кращим у своєму ремеслі, незважаючи на містичного  
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старого в портреті, який хоче забрати душу і талант художника за 
вкрадені гроші.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90078  
 

Дата реєстрації авторського права  21.06.2019  
 

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  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Наукова стаття "ПАРКОВІ ЗОНИ М. КИЄВА ЯК ЕЛЕМЕНТ 
ПРОЕКТНОЇ МЕРЕЖІ ОЗЕЛЕНЕНИХ ТЕРИТОРІЙ"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Аналізується один із підходів до вивчення проектної мережі 
озеленених територій, який ґрунтується на необхідності проведення 
комплексної оцінки паркових зон м. Києва. Основною ланкою мережі 
території масового відпочинку є парки та лісопарки, які несуть 
основні рекреаційні навантаження у великих містах.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90079  
 

Дата реєстрації авторського права  21.06.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Вакулик Ірина Іванівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Національний університет біоресурсів і природокористування 
України 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, ілюстрація  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Наукова стаття "Паркові зони м. Києва як сегмент сучасної індустрії"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Екологічний розвиток сучасного мегаполісу пов'язаний з існуванням 
паркових зон, що належать до державного природно-заповідного 
фонду та охороняються як національне надбання. У найбільших 
містах надпотужні темпи територіального зростання житлового 
будівництва пропорційно впливають на динаміку зменшення 
природно-соціальних утворень - парків та скверів. Із метою збереження і 
відновлення зелених зон столиці запропоновано картосхему, на якій 
вказані території масового відпочинку, що несуть основні рекреаційні 
навантаження у сучасному мегаполісі.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90080  
 

Дата реєстрації авторського права  21.06.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Вакулик Ірина Іванівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Національний університет біоресурсів і природокористування 
України 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Наукова стаття "О происхождении терминов садово-паркового 
искусства, используемых в украинском языке"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Проаналізувавши семантичне поле термінів ландшафту і назви 
деревних і чагарникових порід, які їх супроводжують, ми згрупували 
їх за основними тематичними групами - "ландшафт", "малі 
архітектурні форми", "геопластика і водні пристосування", 
"рослинність". Терміни садово-паркового мистецтва настільки 
багатогранні за своїм походженням, що, групуючи їх, ми немов 
вирушаємо в далеку подорож через століття і країни, знайомлячись з 
історією і культурою різних народів.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90081  
 

Дата реєстрації авторського права  21.06.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Вакулик Ірина Іванівна, Шинкарук Олександра Василівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Національний університет біоресурсів і природокористування України 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Наукова стаття "Латинські терміни, вживані у Правилах утримання 
зелених насаджень та оцінці об'єктів рекреаційного навантаження"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Проаналізовано семантичне поле термінів, вживаних при 
інвентаризації зелених насаджень, а також встановлено шляхи 
запозичень цих термінів до сучасної української мови.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90082  
 

Дата реєстрації авторського права  21.06.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

найменування роботодавця  Національний університет біоресурсів і природокористування 
України 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Наукова стаття "Імплементація міжнародних угод щодо захисту і 
збереження флори в Україні"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Мета дослідження полягає у виявленні чинних міжнародних договорів 
України щодо охорони довкілля і збереження флори, аналізі 
властивостей імплементації та створенні механізму її застосування у 
проекції на національний рівень.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90083  
 

Дата реєстрації авторського права  21.06.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

найменування роботодавця  Національний університет біоресурсів і природокористування України 

 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Наукова стаття "ГОРОДСКАЯ СРЕДА И ЕЁ ЗЕЛЕНЫЕ 
НАСАЖДЕНИЯ (НА ПРИМЕРЕ БОТАНИЧЕСКОГО САДА 
НАЦИОНАЛЬНОГО УНИВЕРСИТЕТА БИОРЕСУРСОВ И 
ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ УКРАИНЫ)"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Робота присвячена вивченню особливостей екологічного розвитку 
міст, необхідності формування обліку "зеленого будівництва", 
ландшафтному облаштуванню в контексті національної системи 
екології.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90084  
 

Дата реєстрації авторського права  21.06.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дідук 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 "Проблема збереження національної ідентичності у творчості 
Павла Маляра періоду еміграції"    
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

У статті розглядається питання збереження українськими 
письменниками-емігрантами національної ідентичності на прикладі 
творчості Павла Маляра. Зосереджено увагу на з'ясуванні ідеї 
національної ідентичності в окремих творах письменника. Проведено 
аналіз використаних Малярем символів та архетипів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90085  
 

Дата реєстрації авторського права  21.06.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бабаєва Світлана 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)  Книжка-розмальовка "Чарівна подорож дивовижним містом 
залізничників"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Книжка належить до літературних творів, що можуть бути відтворені 
як письмово, так і в електронному вигляді. Книжка-розмальовка 
дозволяє не тільки весело провести час, а й дізнатися корисні факти 
про місто Знам'янку, яке також називають містом залізничників. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90086  
 

Дата реєстрації авторського права  21.06.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дідук 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)  Науковий твір "Магістерська робота "Жанрово-стильова специфіка 
творчості Павла Маляра"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90087  
 

Дата реєстрації авторського права  21.06.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Фокін 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  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір "Нове майбутнє України"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

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

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90088  
 

Дата реєстрації авторського права  21.06.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Михайлюк Костянтин Мирославович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "ТПХ-Дейрі" 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка графічних зображень "Дизайн логотипу "tph Food" ("Логотип 
"tph Food")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Твір містить художнє виконання логотипу "tph Food", а саме - у 
вигляді кольорових стилізованих зображень одного листка з дерева та 
однієї краплі води у поєднанні із словесною частиною.   
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90089  
 

Дата реєстрації авторського права  21.06.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Клочко Альона Миколаївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Наукова стаття "Кримінологічні показники злочинності у сфері 
банківської діяльності України: проблеми визначення"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   

Стаття присвячена з'ясуванню окремих кримінологічних показників 
вчинення кримінальних правопорушень у сфері банківської 
діяльності України.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90090  
 

Дата реєстрації авторського права  21.06.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Клочко Альона Миколаївна, Волченко Наталія Василівна, Клєцова 
Наталія Володимирівна  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Монографія "Удосконалення законодавства України щодо 
забезпечення безпеки сфери банківської діяльності в умовах 
євроінтеграції: економіко-правовий аспект"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Удосконалення законодавства України щодо 
забезпечення безпеки сфери банківської діяльності в умовах 
євроінтеграції: економіко-правовий аспект: монографія / А. М. Клочко,         
Н. В. Волченко, Н. В. Клєцова. Х.: ФОП Панов А. М. - 2018. - 124 с. 

 
Анотація   

У монографії досліджуються загальнотеоретичні та практичні 
питання забезпечення безпеки сфери банківської діяльності України в 
умовах посилення євроінтеграційних процесів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90091  
 

Дата реєстрації авторського права  21.06.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Копиця Владислав 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 "АСУ "Документооборот фінансової компанії"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Забезпечує автоматизацію ділових процесів діловодства та 
документообороту, дотримання строків та контролю виконавської 
дисципліни при наданні фінансових послуг.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90092  
 

Дата реєстрації авторського права  21.06.2019  
 



Авторське право і суміжні права. Бюлетень № 53, 2019 

 

1137 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Іщенко Ілона 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 "Актуальні соціальні проблеми в Україні: причини, 
прояви, перспективи вирішення"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

У статті розглянуто важливі соціальні питання щодо гострих 
соціальних проблем, що є актуальними в умовах сьогодення 
українського державного розвитку.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90093  
 

Дата реєстрації авторського права  21.06.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Іщенко Ілона 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 Україна у світлі ідей соціальних змін Петра 
Штомпки"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Описується розвиток та сучасний стан України за твердженнями 
відомого соціолога, фахівця з соціології повсякденності, якісної 
методології та проблематики суспільної довіри Петра Штомпки у 
світлі соціальних змін, які висловив науковець.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90094  
 

Дата реєстрації авторського права  21.06.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Іщенко Ілона 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 "Імідж України у світі"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   

Важливе питання іміджу завжди постає на порядку денному, особливо 
тоді, коли це стосується іміджу держави на світовій арені.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90095  
 

Дата реєстрації авторського права  21.06.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Іщенко Ілона 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 "Гендерні стереотипи студентської молоді у поглядах 
на життєвий успіх через призму соціологічної науки"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Розглянуто з точки зору соціологічної науки один з важливих аспектів 
розвитку студентської молоді у поглядах на життєвий успіх, який 
виражається у гендерних стереотипах, що є достатньо впливовими 
факторами формування молодої особистості.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90096  
 

Дата реєстрації авторського права  21.06.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Калантєрная Анна Андроніківна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір "Марафон Расширение финансового 
сознания" ("Расширение финансового сознания")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

В лекції надається інформація про те, від чого залежить фінансове 
благополуччя, які обмежуючі фактори заважають його росту, які 
психологічні аспекти сприяють припливу грошової енергії.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90097  
 

Дата реєстрації авторського права  21.06.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Калантєрная Анна Андроніківна  
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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 "Лекція "Ключ к себе" ("Ключ к себе")  
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Лекція присвячена питанням, пов'язаним з примноженням ресурсів 
та досягненням цілей.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90098  
 

Дата реєстрації авторського права  21.06.2019  
 

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 "Мобильное приложение "СоцБизМап" 
("СоцБизМап")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90099  
 

Дата реєстрації авторського права  21.06.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Григорів Роман Григорович, Разумейко Ілля Костянтинович, Ткач 
Вірляна Марія  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музично-драматичний твір, похідний твір, хореографічний твір, 
постановка твору, створеного для сценічного показу  

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Вистава "Опера-перформанс "Ґаз" за однойменним твором німецького 
письменника експресіоніста Ґеорга Кайзера" ("Вистава "GAZ")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Творці сполучають перформативні практики з досвідом авангардної 
та електронної музики в жанрі "composed"/ Оперу побудовано за 
приницпом композиційного мислення та творчого співавторства між 
композиторами та режисером. Дія опери вибудовується навколо  
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історії про вибух на футуристичній фабриці, що колись продукувала 
енергію для всього індустріального суспільства. Центральним 
образом художньої реальності є препароване піаніно - колишній пульт 
індустріального гіганта, який поєднував живе і техногенне в одній 
системі. Джерелом натхнення опери є постановка "ґаз" українського 
театрального режисера-авангардиста Леся Курбаса за однойменним 
твором німецького письменника експресіоніста Ґеорга Кайзера, 
реалізована 1923 року у МО "Березіль".  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90100  
 

Дата реєстрації авторського права  21.06.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Моженко Микола Володимирович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Стаття "Розвиток візуальних ефектів в кіно - від кінотрюків до 
цифрового композитингу"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Моженко М. В. Розвиток візуальних ефектів в кіно - 
від кінотрюків до цифрового композитингу / Мистецтвознавство. 
Соціальні комунікації. Медіапедагогіка: колективна монографія 
[наук. ред. : О. В. Безручко]. - Київ : Видав. центр КНУКіМ, 2017. -          
Т. 4. - С. 60-84. 

 
Анотація   

 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90101  
 

Дата реєстрації авторського права  21.06.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Моженко Микола Володимирович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Стаття "Еволюція технологій монтажу"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Моженко М. В.  Еволюція технологій монтажу / 
Ґенеза ідей і динаміка розвитку екранних мистецтв: колективна 
монографія [наук. ред. : О. В. Безручко]. - Київ : Видав. центр 
КНУКіМ, 2017. - Т. 3. - С. 74-98. 

 
Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90102  
 

Дата реєстрації авторського права  21.06.2019  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бойко Володимир Ярославович, Грушко Олексій Володимирович, 
Пиндик Ігор Віталійович  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір образотворчого мистецтва "Малюнок "PORTO"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Твір образотворчого мистецтва "Малюнок "PORTO" складається з 
надпису "PORTO". Літера "О" даного слова виконана стрілкою, яка 
замикається на своєму кінці.   
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90103  
 

Дата реєстрації авторського права  21.06.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лєбедєва Катерина Юріївна, Симоненко Максим Сергійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Літературний письмовий твір "Наша корпоративная культура"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Корпоративна культура "SEO - компанії darvin global" представлена 
у вигляді письмового твору "Наша корпоративная культура" з 
описом програми діяльності компанії, цінностей та напрямків 
діяльності.   
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90104  
 

Дата реєстрації авторського права  21.06.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Волочай Анна Сергіївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об'єкт авторського права, до  

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

 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір навчально-практичного характеру 
"Малюк, говори! Це просто!"    

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   

Авторський курс Анни Волочай  на запуск мовлення, метою якого є 
розговорити "мовчуна", навчити маму займатись з дитиною вдома, 
звернути увагу на норми розвитку мовлення, показати, що говорити 
легко, почути від дитини перші слова та фрази.   
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90105  
 

Дата реєстрації авторського права  21.06.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шовкопляс Галина Євгенівна, Тверітінова Тетяна Іванівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчальний посібник "Історія зарубіжної літератури ХІХ століття. 
Перша половина: доба романтизму"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90106  
 

Дата реєстрації авторського права  21.06.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лана Ермакова (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 "ИУДА. ОДИННАДЦАТАЯ ЗАПОВЕДЬ"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Роман про прощення, якого гідні всі, адже ніхто ніколи не знає 
напевно, як і для чого був здійснений кожий із вчинків. У книзі, втім,  
є відповідь на питання "Чому Іуда так зробив?" і безліч інших 
відповідей, які стільки століть не давали спокою людству.   
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90107  
 

Дата реєстрації авторського права  21.06.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дідківська Галина Василівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   
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Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Монографія "Особливості кримінально-процесуального провадження 
у злочинах, вчинених неповнолітніми із соціально-неблагополучних 
сімей"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Особливості кримінально-процесуального 
провадження у злочинах, вчинених неповнолітніми із соціально-
неблагополучних сімей [монографія] / Дідківська Г. В. - Київ: Центр 
учбової літератури. - 2016. - 216 с. 

 

Анотація   

У монографії досліджено особливості кримінально-процесуального 
провадження у злочинах, вчинених неповнолітніми із соціально-
неблагополучних сімей, сформульовано ряд авторських визначень. 
  

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90108  
 

Дата реєстрації авторського права  21.06.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Болгар 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 "Основні причини виникнення проблемної кредитної 
заборгованості у банках України на сучасному етапі розвитку 
економіки"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Болгар Т. М. Основні причини виникнення 
проблемної кредитної заборгованості у банках України на сучасному 
етапі розвитку економіки // Економічний нобелівський вісник. - 2016. - 
№ 1 (9). - С. 26-37. 

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90109  
 

Дата реєстрації авторського права  21.06.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Болгар 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 "Науково-методичні засади побудови моделі оцінки 
якості кредитного портфеля банку"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Болгар Т. М. Науково-методичні засади побудови 
моделі оцінки якості кредитного портфеля // Академічний огляд. - 
2016. - № 1 (44). - С. 50-59. 

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90110  
 

Дата реєстрації авторського права  21.06.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Зикун Наталія Іванівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Наукова стаття "Сатирична публіцистика періоду Української 
революції: еволюція проблемно-тематичних домінант"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Зикун Н. І.  Сатирична публіцистика періоду 
Української революції: еволюція проблемно-тематичних домінант // 
Образ. - 2017. - Випуск 3 (25). - С. 27-38. 

 

Анотація   

У статті простежується еволюція проблемно-тематичних домінант 
української сатиричної публіцистики під впливом зміни суспільно-
політичних орієнтирів українського революційного руху 1917-1921 рр.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90111  
 

Дата реєстрації авторського права  21.06.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Жерж 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)  Наукова стаття "Застосування методу психолого-криміналістичного 
портрета злочинця при розслідуванні окремих видів злочинів"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У статті досліджено діяльність профайлерів та особливості 
застосування методу психолого-криміналістичного портрета при 
розслідуванні окремих видів злочинів.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90112  
 

Дата реєстрації авторського права  24.06.2019  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Чиж Віра Іванівна, Пархоменко 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)  Монографія "Оборотний капітал в умовах глобальних викликів: 
формування та використання"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Чиж В. І. Оборотний капітал в умовах глобальних 
викликів: формування та використання: монографія / В. І. Чиж,              
О. П. Пархоменко. - Луганськ : Вид-во "Ноулідж". - 2012. - 212 с. 

 

Анотація   

На основі систематизації та критичного опрацювання теоретичного 
матеріалу запропоновано авторський підхід до визначення 
економічної сутності та класифікації оборотного капіталу.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90113  
 

Дата реєстрації авторського права  24.06.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Чиж Віра Іванівна, Костирко Лідія Андріївна, Сурженко 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)  Монографія "Управлінський облік в реалізації бізнес стратегій 
підприємств швейної промисловості"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Чиж В. І. Управлінський облік в реалізації бізнес 
стратегій підприємств швейної промисловості: монографія. /                     
В. І. Чиж, Л. А. Костирко, Л. О. Сурженко. - Луганськ : вид-во 
"Ноулідж". - 2010. - 256 с. 

 

 

Анотація   

Викладено теоретичні положення та методичні рекомендації щодо 
використання управлінського обліку в реалізації бізнес стратегій 
швейного підприємства.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90114  
 

Дата реєстрації авторського права  24.06.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Чиж Віра 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 "Інформаційне забезпечення управління витратами 
підприємств житлово-комунального господарства (теорія і 
практика)"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Чиж В. І. Інформаційне забезпечення управління 
витратами підприємств житлово-комунального господарства (теорія і 
практика): Монографія. - Луганськ: Вид-во СНУ ім. В. Даля. 2005. - 
288 с. : табл. 30, іл. 27, бібліогр. 252 назви. 

 

Анотація   

Викладено теоретичні, організаційні та методологічні підходи до 
побудови новітньої парадигми інформаційної бази витрат житлово-
комунальних підприємств.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90115  
 

Дата реєстрації авторського права  24.06.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Андреєв Артем Сергійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Музичний твір без тексту "Варіації на тему Паганіні"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90116  
 

Дата реєстрації авторського права  24.06.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Осадча Ярослава 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 "Вавилон"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90117  
 

Дата реєстрації авторського права  24.06.2019  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кашуба Віталій Олександрович, Шинкарук Оксана Анатоліївна, 
Гончарова Наталія Миколаївна, Бишевець Наталія Григорівна, 
Носова Наталія Леонідівна, Бондар Олена Михайлівна  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Алгоритм контролю фізичного стану дітей 
молодшого шкільного віку в процесі фізичного виховання"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Розроблено алгоритм контролю фізичного стану дітей молодшого 
шкільного віку в процесі фізичного виховання, який включає 
напрямки практичної реалізації визначення фізичного стану, 
покроковий механізм організації діагностики та проведення контролю 
фізичного стану, роботу з батьками, аналітико-інформаційно-
статистичну роботу, повідомлення результатів моніторингу 
учасникам освітнього процесу, самоконтроль.    
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90118  
 

Дата реєстрації авторського права  24.06.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шинкарук Оксана Анатоліївна, Яковенко Олена Олегівна, Юзвячик 
Анжеліка 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 "Використання хмарних сервісів в практиці освітньої 
діяльності"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Обґрунтовано значення застосування хмарних технологій в 
освітньому процесі. Класифіковано хмарні сервіси для освітнього 
процесу. Досліджено та визначено групи хмарних сервісів, які 
доцільно використовувати педагогам та учням при вирішенні 
поставлених завдань. Дано оцінку значенню хмарних сервісів в 
сучасному освітньому процесі.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90119  
 

Дата реєстрації авторського права  24.06.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шинкарук Оксана Анатоліївна, Юзвячик Анжеліка Сергіївна, 
Бишевець Наталія Григорівна, Яковенко Олена Олегівна  
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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 "Застосування хмарних технологій в системі 
підготовки майбутніх фахівців з фізичної культури і спорту"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Обґрунтовано доцільність використання хмарних технологій в 
закладах вищої освіти фізкультурного спрямування. Визначено, 
рекомендовано та класифіковано перспективні напрямки 
застосування хмарних технологій у системі підготовки майбутніх 
фахівців з фізичного виховання і спорту.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90120  
 

Дата реєстрації авторського права  24.06.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кашуба Віталій Олександрович, Шинкарук Оксана Анатоліївна, 
Гончарова Наталія Миколаївна, 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 "Розробка автоматизованої системи підвищення 
фізичного стану дітей молодшого шкільного віку "Monitoring"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Розроблено автоматизовану систему підвищення фізичного стану 
дітей молодшого шкільного віку "Monitoring", яка складається з 
незалежних блоків: діагностичного, практичного, здійснення 
самоконтролю. Визначено напрямки змісту інформації, комплекси 
фізичних вправ та система оцінки рівня фізичного розвитку дітей.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90121  
 

Дата реєстрації авторського права  24.06.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Свириденко Олена Вікторівна, Горішня Анастасія Валеріївна, Дядюн 
Катерина Володимирівна  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Херсонський політехнічний коледж Одеського національного 
політехнічного університету 

 

Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Виробничо-практичне видання "Методичні настанови (вказівки) 
щодо виконання курсової роботи з дисципліни "Інженерна та 
комп'ютерна графіка"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Методичні настанови призначені для здобувачів освіти освітньо-
кваліфікаційного рівня "молодший спеціаліст" освітніх програм 
"Автомобільний транспорт" та "Виробництво, сервісне 
обслуговування та експлуатація двигунів внутрішнього згоряння", 
які виконують курсову роботу.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90122  
 

Дата реєстрації авторського права  24.06.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Диннік Вікторія Олександрівна, Диннік Олександра 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 праця "Факторна модель взаємозв'язку окремих ланок 
репродуктивної системи з гормонами енергетичного обміну при 
аномальних маткових кровотечах"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Представлена модель, яка доводить вплив лептину та інсуліну на 
продукцію гормонів тролів при аномальних маткових кровотечах у 
дівчат.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90123  
 

Дата реєстрації авторського права  24.06.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Диннік Вікторія Олександрівна, Диннік Олександра 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 праця "Особливості впливу лептину та інсуліну на продукцію 
гонадотропіну у дівчат з аномальними матковими кровотечами"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Представлено схеми взаємозв'язку гонадотропінів, пролактину, 
лептину та інсуліну у дівчат з аномальними матковими кровотечами,  
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розділених на три групи: І - з фізіологічними параметрами зросту і 
ваги, ІІ - з надмірною масою тіла, ІІІ - з дефіцитом маси тіла, та 
визначено особливості взаємин між гормонами - регуляторами 
енергетичного обміну -  і гормонами тролів, що залежать від маси тіла 
хворої дівчини.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90124  
 

Дата реєстрації авторського права  24.06.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бойко Вікторія Олександрівна, Бойко Людмила 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)  Стаття "Тенденції розвитку органічного сільського господарства в 
Україні"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У статті проаналізовано перспективи розвитку органічного 
виробництва в Україні та доцільність збільшення його масштабів за 
зростаючого попиту. Розглянуто ряд стратегічних переваг доцільності 
виробництва органічної продукції.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90125  
 

Дата реєстрації авторського права  24.06.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Уманець Олексій Олексійович, Власенко Максим Анатолійович, 
Денисенко Станіслав Миколайович, Матерна Денис Олегович, 
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 "Smart Shoes"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма дозволить відслідковувати свою активність шляхом збирання 
інформації про кількість пройдених кроків, спалених калорій та 
відображення інформації про активність користувача (біг, ходьба).  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90126  
 

Дата реєстрації авторського права  24.06.2019  
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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 навчального характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Курс лекцій "Теорія виховання"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Теорія виховання: Курс лекцій / Укладач                         
О. Є. Олексюк. - Миколаїв : Вид-во "Іліон". - 2007. - 268 с. 

 

Анотація   

У даному посібнику представлений матеріал лекцій розділу "Теорія 
виховання" з дисципліни педагогіка. Лекційний курс містить 10 
найважливіших тем виховання. До кожної з них доданий список 
використаної літератури, завдання самостійної та творчої роботи.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90127  
 

Дата реєстрації авторського права  24.06.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гуменюк Ігор Володимирович, Сметанін Кирило Володимирович, 
Орловська Яна 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)  Програмний продукт "Інформаційна система звукового 
розпізнавання текстових повідомлень" ("TXTRecon 1.0.0.0")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Інформаційна система  TXTRecon1.0.0.0 призначена для ідентифікації 
символьних даних з їх голосовим відтворенням. Алгоритм роботи 
базується на розпізнаванні окремих символьних блоків. Математична 
модель являє собою сукупність логічних умов та команд, що зчитує та 
озвучує обраний текст (слово, словосполучення, речення). 
Інформаційна система дає можливість зберегти конвертований 
аудіофайл на системний диск. Інформаційна система може бути 
використана для переведення в аудіоформат певної літератури і 
використана з метою підвищення оперативності опрацювання. 
Законність використання даної інформаційної системи ґрунтується на 
основі  нормативно-правових документів України, що регламентують 
правила поводження з інформацією. Зручний інтерфейс дозволяє 
швидко, та без особливих вмінь, використовувати програмний 
продукт.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90128  
 

Дата реєстрації авторського права  24.06.2019  
 



Авторське право і суміжні права. Бюлетень № 53, 2019 

 

1152 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Олексюк Оксана Євгенівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Навчально-методичний посібник "Методичні рекомендації зі 
спецкурсу "Освітні технології" для студентів фізико-математичного 
факультету (Модуль 2. Аналітико-виховний)"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Запропоновані методичні рекомендації з виховного аспекту освітніх 
технологій доповнюють першу історико-теоретичну частину спецкурсу 
"Освітні технології". У методичних рекомендаціях подається 
тематичний план вивчення курсу за модулями, зміст лекції першого 
модуля, план практичного заняття та основний теоретичний матеріал 
до нього, завдання самостійної роботи та індивідуальні завдання. 
Також пропонуються приклади виконання індивідуального завдання 
іншими студентами. Методичні рекомендації розраховані на 
викладачів, студентів закладів вищої освіти, а також на різні категорії 
педагогічних працівників.   
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90129  
 

Дата реєстрації авторського права  24.06.2019  
 
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)  Навчально-методичний посібник "Методичні рекомендації зі 
спецкурсу "Освітні технології" для студентів фізико-математичного 
факультету (Модуль 1. Історико-теоретичний)"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Запропоновані методичні рекомендації розроблені для допомоги 
студентам при вивченні спецкурсу "Освітні технології". У методичних 
рекомендаціях подається тематичний план вивчення курсу за 
модулями, зміст лекції першого модуля, план практичного заняття та 
основний теоретичний матеріал до нього, завдання самостійної роботи 
та індивідуальні завдання. Також пропонуються приклади виконання 
індивідуального завдання іншими студентами. Методичні 
рекомендації розраховані на викладачів, студентів закладів вищої 
освіти, а також на різні категорії педагогічних працівників.   
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90130  
 

Дата реєстрації авторського права  24.06.2019  
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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 навчального характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчально-методичний посібник "Методичні рекомендації 
"Технологія цілепокладання та життєтворення"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Методичні рекомендації складені за однією з технологій виховного 
процесу. Зібрані етапи технології складання стратегічного плану 
життя та психологічні  ігри-тренінги, що пропонуються автором, 
допомагають людині визначити сенс свого життя, пріоритети, свої 
життєві стратегії, намітити кроки їхньої реалізації. Методичні 
рекомендації адресовані педагогам (класним керівникам, кураторам) 
та психологам, студентам закладів вищої освіти, училищ, коледжів. 
Методичні рекомендації будуть цікаві усім, хто вирішив підійти до 
планування свого життя з наукової точки зору.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90131  
 

Дата реєстрації авторського права  24.06.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лільчицький Олег Володимирович, Товченко Лідія Олександрівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Методичні рекомендації для студентів НАОМА 
"Фармакологічні засоби профілактики перевтомлення і відновлення 
працездатності студентів НАОМА"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Представлені методичні рекомендації розкривають важливу проблему 
відновлення працездатності студентів при великих навантаженнях їх 
під час учбового процесу та занять спортом.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90132  
 

Дата реєстрації авторського права  24.06.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Патика Тетяна Іванівна, Патика Микола Володимирович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   
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Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчальний посібник "Біотехнологія мікробного синтезу"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У навчальному посібнику висвітлено сучасний рівень знань за 
напрямом біотехнології мікробного синтезу. Викладено загальні 
питання наукових основ біотехнології як науки і промислової галузі, 
специфіка і можливості різних біологічних процесів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90133  
 

Дата реєстрації авторського права  24.06.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мельник Мар'яна Іванівна, Щеглюк Світлана Дмитрівна, 
Кушнірецька Оксана Василівна, Ткач Соломія Миколаївна, Лещук 
Ірина Володимирівна, Жабинець Ольга Йосифівна, Синюра-Ростун 
Надія Романівна, Яремчук Роман Євгенович  

 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Державна установа "Інститут регіональних досліджень                              
імені М. І. Долішнього Національної академії наук України" 

 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Літературний письмовий твір наукового характеру "Звіт про наукову 
роботу "Форми просторової організації бізнесу та механізми її регулювання"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Поглиблено теоретико-методологічні засади просторової організації 
бізнесу, обґрунтовано вибір та пріоритети розвитку форм просторової 
організації бізнесу, оцінено передумови і чинники просторової 
локалізації активності, науково-практичні рекомендації щодо 
регулювання процесів просторової організації бізнесу.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90134  
 

Дата реєстрації авторського права  24.06.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мельник Мар'яна Іванівна, Щеглюк Світлана Дмитрівна, 
Кушнірецька Оксана Василівна, Ткач Соломія Миколаївна, 
Жабинець Ольга Йосифівна, Лещук Ірина Володимирівна, Яремчук 
Роман Євгенович, Синюра-Ростун Надія Романівна  

 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Державна установа "Інститут регіональних досліджень                          
імені М. І. Долішнього Національної академії наук України" 

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, ілюстрація  
 



Авторське право і суміжні права. Бюлетень № 53, 2019 

 

1155 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір наукового характеру "Наукова 
доповідь "Просторові форми організації бізнесу в Україні: тенденції, 
перспективи та механізми розвитку"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Розглянуто тенденції пріоритетних просторових форм організації 
бізнесу в регіонах України з огляду на підвищення конкурентоспро-
можності регіональних та національних економік. Вивчено сучасний 
стан, особливості інституційного забезпечення та подано пропозиції 
щодо стимулювання розвитку індустріальних парків, регіональних 
ІТ- та галузевих кластерів, форм просторової організації креативних 
індустрій, просторових освітніх систем агрохолдингів.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90135  
 

Дата реєстрації авторського права  24.06.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лільчицький Олег Володимирович, Товченко Лідія Олександрівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Методичні рекомендації для студентів НАОМА 
"Методика застосування фізичних вправ на оздоровлення організму 
студентів при захворюваннях"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Представлені методичні рекомендації розкривають правильне 
формування відношення до фізичної культури і спорту, яке повинно 
вирішуватися органами міністерства здоров'я. Методичні 
рекомендації розглядають фізичну культуру та спорт як засіб 
попередження різних захворювань студентів.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90136  
 

Дата реєстрації авторського права  24.06.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Йоанна Кручалак-Янковська  
 

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 з навчальної дисципліни "Комерційне право Європейського 
Союзу" - "Kind of Companies in EU"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   

Лекційний матеріал "Kind of Companies in EU" розроблений в рамках 
модуля Жана Моне "Комерційне право Європейського Союзу". 
Здійснюється аналіз особливостей юридичних осіб в праві 
Європейського Союзу, зокрема, таких як: товариство з обмеженою 
відповідальністю, акціонерне товариство, обмежене акціонерне 
товариство. Розкриває правову природу органів управління 
юридичних осіб, їхнє нормативне закріплення, особливості діяльності.  
  

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90137  
 

Дата реєстрації авторського права  24.06.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Йоанна Кручалак-Янковська  
 

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 з навчальної дисципліни "Комерційне право Європейського 
Союзу" - "Sources of EU trade law"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Лекційний матеріал "Sources of EU trade law" розроблений в рамках 
модуля Жана Моне "Комерційне право Європейського Союзу".            
В матеріалі викладено аналіз джерел комерційного права 
Європейського Союзу та Польщі як держави-члена ЄС. Відображено 
природу та функції регламентів та директив ЄС, їхню роль. 
Розкривається характеристика юридичних осіб в ЄС, таких як civil 
partnership, commercial partnerships, professional partnership.   
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90138  
 

Дата реєстрації авторського права  24.06.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Савченко Олександр Григорович, 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 "Цілочислове програмування в оптимізаційних 
методах та моделях економічних систем"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   

Представлене застосування теорії цілочислового програмування при 
аналізі дробового алгоритму розв'язання повністю цілочислової 
задачі.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90139  
 

Дата реєстрації авторського права  24.06.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Савченко Олександр Григорович, 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 "Постановка задач лінійного програмування та їх 
геометрична інтерпретація у економічних дослідженнях"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Представлені: формулювання задач лінійного програмування, 
складання їх математичних моделей.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90140  
 

Дата реєстрації авторського права  24.06.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Савченко Олександр Григорович, 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 "Транспортна задача. Розв'язування транспортної 
задачі методом потенціалів"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Формулювання транспортної задачі лінійного програмування, 
складання її математичної моделі.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90141  
 

Дата реєстрації авторського права  24.06.2019  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Савченко Олександр Григорович, 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 "Математичні моделі економічних задач"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Розкрито зміст математичної моделі економічних процесів, надані 
визначення математичного моделювання та математичної моделі.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90142  
 

Дата реєстрації авторського права  24.06.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Савченко Олександр Григорович, 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 "Матрична модель міжгалузевого балансу 
господарства"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Розкрито зміст матричної моделі міжгалузевого балансу господарства. 
  

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90143  
 

Дата реєстрації авторського права  24.06.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Савченко Олександр Григорович, 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 "Розв'язування задач економічного змісту 
симплексним методом"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Представлено застосування аналітичного способу розв'язування 
систем лінійних рівнянь для знаходження базисних розв'язків.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90144  
 

Дата реєстрації авторського права  24.06.2019  
 

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  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Розрахунок оптимальних значень 
потужності, яка надходить до інтегрованих систем енергозабезпечення 
споживачів та яка генерується нетрадиційними та відновлюваними 
джерелами енергії"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програмне забезпечення призначене для мультикритеріального 
планування та оптимізації режимів роботи інтегрованих систем 
комплексного енергозабезпечення споживачів із урахуванням 
економічних та екологічних факторів.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90145  
 

Дата реєстрації авторського права  24.06.2019  
 

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  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Мультикритеріальна оптимізація режимів 
роботи інтегрованих систем комплексного енергозабезпечення 
споживачів"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програмне забезпечення призначене для мультикритеріального 
планування та оптимізації режимів роботи інтегрованих систем 
комплексного енергозабезпечення споживачів із урахуванням 
економічних та екологічних факторів.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90146  
 

Дата реєстрації авторського права  24.06.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Савченко Олександр Григорович, 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 "Двоїстість у задачах лінійного програмування. 
Аналіз лінійних моделей економічних задач"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Формулювання двоїстих задач лінійного програмування з умов 
вихідної задачі, яка представлена в канонічній формі, й отримання 
оптимального розв'язку двоїстої пари задач за допомогою графічного 
та симплекс-методу.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90147  
 

Дата реєстрації авторського права  24.06.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Щербакова 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 "Засоби закладання конструктивного базису в ціннісні 
установки сучасної української молоді"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Відповідно до результатів дослідження можна стверджувати, що 
інститут сім'ї є досить ефективним інструментом, за допомогою якого 
можливо спрямовано трансформувати ціннісні орієнтації свідомості 
молоді.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90148  
 

Дата реєстрації авторського права  24.06.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Щербакова Ніна Володимирівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   
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Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Трансформація ціннісних орієнтацій молоді: 
методологічні засади дослідження"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Проведено аналіз трансформацій ціннісних орієнтацій сучасної 
української молоді.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90149  
 

Дата реєстрації авторського права  24.06.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Щербакова 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 "Трансформаційні процеси, що відбуваються в моралі 
молоді України під впливом ліберальних норм. Філософський аспект"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Проведено дослідження трансформаційних процесів, що відбуваються 
в моралі молоді України під впливом ліберальних норм у філософському 
аспекті. 
  

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90150  
 

Дата реєстрації авторського права  24.06.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Полінкевич Оксана Миколаївна, Алякіна Дарина Павлівна, Губар 
Олександр Євгенівна, Кузьмін Олег Євгенович, Климчук Альона 
Олегівна, Лазановський Петро Петрович, Мустафіна Альфія 
Анасівна, Корецький Юрій Михайлович, Олійник Людмила 
Григорівна, Хілуха Оксана Анатоліївна, Кулинич Мирослава 
Богданівна, Ющишина Лариса Олексіївна, Ховрак Інна Вікторівна, 
Родіонова Ірина Володимирівна, Турчак Вікторія В'ячеславівна, 
Червона Ольга Юріївна, Шостак Людмила Василівна, Лещук Віктор 
Пилипович, Макара Оксана Василівна, Волинець Ірина Григорівна, 
Жигар Наталія Михайлівна, Кайгородова Гульнара Наїлівна, Курій 
Лілія Олександрівна, Пиркова Гузель Харисівна, Савіна Світлана 
Сергіївна, Стеців Леся Петрівна, Тринчук Віктор Вікторович, Харун 
Олена Андріївна, Ліпич Любов Григорівна, Шматковська Тетяна 
Олександрівна, Юдіна Марина Іванівна, Громова Анастасія 
Євгенівна, Коваленко Вікторія Вікторівна, Мендель Ніна 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)  Монографія "Стратегії та технології інноваційного розвитку 
корпорацій"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Стратегії та технології інноваційного розвитку 
корпорацій : монографія / за наук. ред. д-ра екон. наук,                              
проф. О. М. Полінкевич. - Луцьк : Вежа-Друк, 2018. - 416 с. 

 

Анотація   

У монографії представлено результати дослідження й систематизації 
теоретичних, науково-методологічних і практичних положень та 
розробок щодо стратегій та технологій інноваційного розвитку 
корпорацій.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90151  
 

Дата реєстрації авторського права  25.06.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лисенко Олександр Миколайович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір белетристичного характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Оповідання "БарбаРома"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

"БарбаРома" - це історія кохання Романа - молодого музиканта з 
Києва, що приїхав у Польщу в надії трохи підзаробити та 
розрахуватися з кредиторами, та Барбари - жительки Вроцлава. 
  

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90152  
 

Дата реєстрації авторського права  25.06.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Богданенко Олександр Борисович, Дергачев Вячеслав Борисович, 
Бурим Андрій Григорович  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Сценарій для анімаційного фільму (мультфільму) "Комахи" (серії 1-10)   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90153  
 

Дата реєстрації авторського права  25.06.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Богданенко Олександр Борисович, Дергачев Вячеслав Борисович, 
Бурим Андрій Григорович  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Сценарій (з описом персонажів) для молодіжної мелодраматичної 
(музичної) комедії-серіалу "Танцюй" (серія 1)   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90154  
 

Дата реєстрації авторського права  25.06.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Богданенко Олександр Борисович, Дергачев Вячеслав Борисович, 
Бурим Андрій Григорович  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Сценарій (з описом персонажів) для комедійного детективу з 
елементами трилера "Два в одному" (серія 1)   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90155  
 

Дата реєстрації авторського права  25.06.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Трускавецький Станіслав Романович, Биндич Тетяна Юріївна, 
Вяткін Костянтин Володимирович, Шерстюк Олександр Іванович, 
Коляда Любов Петрівна  

 
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 "Концепція створення інформаційної системи 
ґрунтоохоронного моніторингу методами дистанційного зондування"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Концепція створення інформаційної системи 
ґрунтоохоронного моніторингу методами дистанційного зондування.       
- К. : Аграр. наука, 2017. - 60 с. 

 
Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90156  
 

Дата реєстрації авторського права  25.06.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Трускавецький Станіслав Романович, Биндич Тетяна Юріївна, 
Вяткін Костянтин Володимирович, Шерстюк Олександр Іванович, 
Коляда Любов Петрівна  

 

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)  Монографія "Багатоспектральне космічне сканування в системі 
моніторингу ґрунтів"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Трускавецький С. Р. Багатоспектральне космічне 
сканування в системі моніторингу ґрунтів : монографія /                            
С. Р. Трускавецький, Т. Ю. Биндич, К. В. Вяткін та ін. - Х. :                      
ФОП Бровін О. В., 2018. - 280 с. 

 

Анотація   

Розглянуто сучасні підходи до створення та функціонування системи 
моніторингу ґрунтів на основі методів дистанційного зондування.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90157  
 

Дата реєстрації авторського права  25.06.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Михайлюк Артем Олександрович, Вітушко Антон Володимирович, 
Стрілецька Олена Олександрівна, Мазій Андрій Вікторович, Галацан 
Євген Сергійович, Прокопенко Антон Тарасович, Петрусенко 
В'ячеслав Володимирович  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "ХЕЛСІ ЮА" 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Інформаційно-телекомунікаційна система 
"Хелсі" (Версія 1.2)" ("ІТС "Хелсі" (Версія 1.2)")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Електронна медична система для пацієнтів, лікарів, державних та 
приватних медичних закладів, що дозволяє записуватися на прийом, 
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зберігати медичні дані, електронну медичну карту, призначення 
доктора.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90158  
 

Дата реєстрації авторського права  25.06.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дяченко Дмитро Михайлович, Гожий Віктор Володимирович, 
Романюк Ігор Валентинович, Верланов Володимир Анатолійович, 
Черкас Сергій Михайлович, Серпінський Андрій Олегович, 
Посадський Анатолій Анатолійович, Майснер Андрій 
Володимирович, Лихно Віта Валеріївна  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Приватне акціонерне товариство  "Український процесінговий 
центр" 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Похідний твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "IS-CARD "Система автоматизованого 
управління емісією платіжних карток" ("IS-CARD")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Для здійснення роздрібного обслуговування фізичних осіб - клієнтів 
банків, а також для емісії та обслуговування платіжних карток.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90159  
 

Дата реєстрації авторського права  25.06.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гулак Станіслав Анатолійович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Складений твір "Календар "Майбутнє стає ближче"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Підбірка зображень годинників міст світу та тематичних висловів 
відомих філософів.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90160  
 

Дата реєстрації авторського права  25.06.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Боровик Євгеній Валерійович  
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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 "HUMAN lessons"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Платформа для створення, розповсюдження та проведення 
інтерактивних уроків.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90161  
 

Дата реєстрації авторського права  25.06.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Баніт Ольга Василівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Монографія "Системи професійного розвитку менеджерів у 
транснаціональних корпораціях: досвід Німеччини і Польщі"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Баніт О. В. Системи професійного розвитку 
менеджерів у транснаціональних корпораціях: досвід Німеччини і 
Польщі: монографія / О. В. Баніт. - Київ : ДКС - Центр, 2018. - 414 с. 

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90162  
 

Дата реєстрації авторського права  25.06.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Заболотна Світлана Олександрівна, Литвиненко Тетяна 
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)  Навчальне видання "Конспект лекцій з предмета "Біологія"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Конспект лекцій розрахований допомогти здобувачам освіти в 
оволодінні теоретичними знаннями.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90163  
 

Дата реєстрації авторського права  25.06.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Азарова Анжеліка Олексіївна, Азарова Лариса Євстахіївна, Ткачук 
Людмила Миколаївна, Шиян Анатолій Антонович, Нікіфорова Лілія 
Олександрівна, Кудлик Андрій Вадимович  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Модуль захисту програмного забезпечення 
від несанкціонованого копіювання у процесах публічного 
управління"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Дозволяє під час реалізації процесів публічного управління 
використовувати один із методів прив'язки до параметрів комп'ютера 
для забезпечення захисту від несанкціонованого копіювання 
програмного забезпечення.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90164  
 

Дата реєстрації авторського права  25.06.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Азарова Анжеліка Олексіївна, Азарова Лариса Євстахіївна, Ткачук 
Людмила Миколаївна, Шиян Анатолій Антонович, Нікіфорова Лілія 
Олександрівна, Кудлик Андрій Вадимович  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Розробка та реалізація бази даних конкретної 
предметної області для автоматизації процесів публічного управління"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Дозволяє усю наявну інформацію, що використовується у процесах 
публічного управління, зберігати, контролювати та автоматизувати.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90165  
 

Дата реєстрації авторського права  25.06.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Підрозділ 1.13 монографії "Наукові та прикладні аспекти 
удосконалення бухгалтерського обліку, економічного контролю та 
системи оподаткування" під назвою "Невиробничі витрати 
діяльності: обліковий і управлінський аспект"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Т. М. Остапенко, О. М. Остапенко. Невиробничі 
витрати діяльності: обліковий і управлінський аспект // Наукові та 
прикладні аспекти удосконалення бухгалтерського обліку, 
економічного контролю та системи оподаткування : [колективна 
монографія] / за заг. ред. В. Я. Плаксієнка. - Полтава. : ПП "Астрая". - 
2018. - С. 146-160. 

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90166  
 

Дата реєстрації авторського права  25.06.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Аушева Наталія Миколаївна, Каліка Ірина 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 "Мультимедійний електронний підручник з 
курсу "Комп'ютерна графіка"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Електронний мультимедійний підручник є вдалою й ефективною 
заміною трудомісткої та складної діагностики знань, адже система 
тестування - це хороший крок до збільшення продуктивності процесу 
навчання, вдалий підхід до об'єктивного та обґрунтованого контролю 
знань і до розвитку оперативної та автоматизованої обробки 
результатів.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90167  
 

Дата реєстрації авторського права  25.06.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Подкоритова Лариса Олександрівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Навчально-методичний посібник "Рефлексія, самопізнання, 
психологічна самодопомога: тренінги та арт-терапевтичні методики"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У книзі представлено авторські арт-терапевтичні методики та 
психологічні тренінги для самопізнання і самодопомоги.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90168  
 

Дата реєстрації авторського права  25.06.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Подкоритова Лариса Олександрівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір наукового характеру "Анкета-схема 
для самопізнання на основі арт-терапевтичного досвіду"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Мета застосування анкети-схеми для самопізнання на основі арт-
терапевтичного досвіду - сприяння самопізнанню і самоусвідомленню 
під час роботи з арт-терапевтичними методиками.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90169  
 

Дата реєстрації авторського права  25.06.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Подкоритова Лариса Олександрівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір наукового характеру "Навчально-
розвивальна вправа "Від гри до вправи"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Мета застосування навчально-розвивальної вправи "Від гри до вправи" - 
розвиток навичок складання корекційних і розвивальних заходів.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90170  
 

Дата реєстрації авторського права  25.06.2019  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Щербакова 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 "Навчальний посібник "Філософія науки"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Сучасна філософія науки розглядає наукове пізання як 
соціокультурний феномен.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90171  
 

Дата реєстрації авторського права  25.06.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Щербакова 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 "Вектори трансформації ціннісних орієнтацій сучасної 
української молоді в основних сферах суспільного буття"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Поведено аналіз особливостей генезису інституційної матриці 
українського соціуму.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90172  
 

Дата реєстрації авторського права  25.06.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бузовський Ігор Миколайович, Бережной Олексій Володимирович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Графічне зображення ігрового поля трансформаційно-психологічної 
гри "Путь риелтора: от стажера к инвестору за 3 часа"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Графічне зображення призначене для трансформаційно-психологічної 
гри, яка рекомендована для тренування у брокерів, приватних 
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маклерів, спеціалістів з нерухомості, рієлторів й керівників агенцій 
нерухомості в процесі гри рієлторського мистецтва, виявлень 
недоліків у професійних навичках, відпрацювання реальних 
ринкових ситуацій.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90173  
 

Дата реєстрації авторського права  25.06.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Савчук Тамара Олександрівна, Кімпаєв Артем Вадимович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  "Комп'ютерна програма для трансферу кредитів ECTS"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90174  
 

Дата реєстрації авторського права  25.06.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Савчук Тамара Олександрівна, Чернобай 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 "Веб-додаток сайту "Академічна мобільність 
студентів" для генерації шаблонів документів"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90175  
 

Дата реєстрації авторського права  25.06.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Вишняков Ярослав Євгенович, Дмитренко Оксана Юріївна, 
Бондаренко Дмитро Вячеславович, Лисенко Андрій Євгенович, 
Забашта Юлія Іванівна  

 

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 "RAINcarnatioN"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

"Улетаем в небо", "Завтра не наступит никогда", "Война", 
"Одиночество", "Адский дождь", Между двух миров", "Праздник 
дождя", "Старые шрамы", "Крылья", "Попутный ветер".  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90176  
 

Дата реєстрації авторського права  25.06.2019  
 

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 
інтегралами типу Абеля-Пуассона класів періодичних функцій"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90177  
 

Дата реєстрації авторського права  25.06.2019  
 

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)  Наукова стаття "Особливості категорії "змагальність" у контексті 
вдосконалення кримінального процесуального законодавства України"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90178  
 

Дата реєстрації авторського права  25.06.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мусієнко Володимир Володимирович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

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

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Актуальні аспекти цивільно-правової 
відповідальності та її особливості"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90179  
 

Дата реєстрації авторського права  25.06.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мусієнко Володимир 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  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Актуальні аспекти сучасного удосконалення 
правочину, як інституту цивільного права України"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90180  
 

Дата реєстрації авторського права  25.06.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мусієнко Володимир 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)  Наукові тези "Актуальні питання припинення договору оренди 
державного  та комунального майна"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90181  
 

Дата реєстрації авторського права  25.06.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мусієнко Володимир Володимирович, Мусієнко Анатолій 
Володимирович  
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Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Державний університет інфраструктури та технологій 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Наукові тези "Деякі актуальні аспекти захисту прав людини під час 
вилучення донорських анатомічних матеріалів в Україні"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90182  
 

Дата реєстрації авторського права  25.06.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мясоутов Шаміль Каюмович, Скляренко Інна Юріївна, Скок Павло 
Олександрович, Рулєвська Тетяна Федорівна  

 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Державний університет інфраструктури та технологій 

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Складений твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Складений твір "Краткий морской толковый словарь для студентов 
Киевского института водного транспорта имени гетьмана Петра 
Конашевича-Сагайдачного"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Призначений для розширення технічного кругозору студентів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90183  
 

Дата реєстрації авторського права  25.06.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Горленко Валентина Миколаївна, Луценко Юрій Анатолійович, 
Острова Вікторія Дмитрівна, Сосновенко Наталія Василівна, Ткачук 
Ірина Іванівна  

 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Український науково-методичний центр практичної психології і 
соціальної роботи 

 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Письмовий літературний твір наукового характеру "Методичні 
рекомендації щодо впровадження циклограм діяльності працівників 
психологічної служби"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90184  
 

Дата реєстрації авторського права  25.06.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Тарнавчик Олександр Володимирович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка зображень "Гральні картки для настільної гри "ЛЕВ БІЗНЕСУ"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Гра для майбутніх бізнесменів на львівський мотив.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90185  
 

Дата реєстрації авторського права  25.06.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Тарнавчик Олександр 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 з текстом "Обкладинка для настільної гри "ЛЕВ БІЗНЕСУ"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Гра для майбутніх бізнесменів на львівський мотив. 
  

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90186  
 

Дата реєстрації авторського права  25.06.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Тарнавчик Олександр Володимирович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Складений твір "Гральне поле для настільної гри "ЛЕВ БІЗНЕСУ"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Гра для майбутніх бізнесменів на львівський мотив. 
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90187  
 

Дата реєстрації авторського права  26.06.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Стефінів Христина Федорівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Методичний посібник "Інтенсив-практикум з риторики і комунікації 
"Не ділом, а словом"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Розроблено посібник для використання на заняттях авторського 
інтенсиву-практикуму, під час проведення якого подається теорія 
щодо методів опанування страху перед публікою, в тому числі 
використання з цією метою фізичних навантажень.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90188  
 

Дата реєстрації авторського права  26.06.2019  
 
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 твір науково-практичного характеру "Квинтэссенция 
метода аутентичного консультирования"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Літературний твір науково-практичного характеру "Квинтэссенция 
методу аутентичного консультирования" розкриває алгоритм методу 
аутентичного консультування у психотерапії й стосується основних 
принципів взаємодії психотерапевта та піцієнта, а також методичної 
бази методу аутентичного консультування й інструментів для цього 
методу.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90189  
 

Дата реєстрації авторського права  26.06.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "ФАЛЬКОН МІЛІТАРІ 
СОЛЮШИНС" 
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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 "PHALCON SMART ROUTE" 
("Phalcon.SRS")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Маштабуюча, односайтова або багатосайтова, цифрова 
конвенціональна система, що забезпечує маршрутизацію трафіку між 
абонентами системи.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90190  
 

Дата реєстрації авторського права  26.06.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Коваль Любов Василівна, Сироватський Леонід Анатолійович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Інститут програмних систем Національної академії наук України 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Облік та аналіз публікацій наукової 
установи" ("Публікації")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Призначена для реєстрації  в базі даних публікацій авторами та 
формування посадовими особами звітів, регламентованих президією 
НАН України.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90191  
 

Дата реєстрації авторського права  26.06.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сироватський Леонід Анатолійович, Коваль Любов Василівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Інститут програмних систем Національної академії наук України 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Програмний комплекс обліку матеріальних 
ресурсів" ("Матеріальний облік")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Призначено для комп'ютеризації процесів бухгалтерського обліку 
матеріальних цінностей в бюджетних установах академії наук України.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90192  
 

Дата реєстрації авторського права  26.06.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Пузур Михайло Вікторович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Харківська державна академія дизайну і мистецтв 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, креслення, ілюстрація  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Опис з кресленням "Конструктор гра сфер"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90193  
 

Дата реєстрації авторського права  26.06.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Радомський Микола Тадеушевич  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Харківська державна академія дизайну і мистецтв 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір образотворчого мистецтва "Художній твір в техніці вітражу 
"Квіткова рапсодія"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90194  
 

Дата реєстрації авторського права  26.06.2019  
 

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  Креслення, ілюстрація, літературний письмовий твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Креслення з ілюстрацією "Конструктор Алфавіт"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90195  
 

Дата реєстрації авторського права  26.06.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бондаренко Вікторія В'ячеславівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Харківська державна академія дизайну і мистецтв 

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Ескіз  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Ескізний проект монументу "Пам'ятник "Україна єдина" у 
меморіальному комплексі пам'яті героям України"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90196  
 

Дата реєстрації авторського права  26.06.2019  
 
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  Креслення, ілюстрація, літературний письмовий твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Креслення з ілюстрацією "Дизайн серветниці"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90197  
 

Дата реєстрації авторського права  26.06.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Надточій Віктор Анатолійович, Надточій Ірина Ігорівна, Огорь 
Ганна Миколаївна, Надточий Анатолій 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 "Забезпечення безпеки мореплавства надводних апаратів"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Представлений загальний алгоритм, який може забезпечити безпеку 
мореплавства безекіпажного надводного судна.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90198  
 

Дата реєстрації авторського права  26.06.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Надточий Анатолій Вікторович, Надточій Ірина Ігорівна, Огорь 
Ганна Миколаївна, Надточій Віктор Анатолійович  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Лабораторний випробувальний стенд для 
дослідження підводних апаратів"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Представлений опис проектування, створення та налаштування лаборатор-
ного випробувального стенда для дослідження підводних апаратів.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90199  
 

Дата реєстрації авторського права  26.06.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Надточий Анатолій Вікторович, Надточій Ірина Ігорівна, Огорь 
Ганна Миколаївна, Надточій Віктор Анатолійович  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Система стабілізації частоти обертання генератора 
вітроелектричної станції за допомогою лінійного гідропривода"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Представлений опис створення системи механічної стабілізації частоти 
обертання генератора вітроелектричної станції середньої потужності.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90200  
 

Дата реєстрації авторського права  26.06.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Надточій Віктор Анатолійович, Надточій Ірина Ігорівна, Огорь 
Ганна Миколаївна, Надточий Анатолій 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)  Науковий твір "Використання деформації кручення в електроприводі"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

При закручуванні стрижнів при сталому навантаженні, момент опору 
зростає, довжина гвинта скорочується і вантаж підіймається.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90201  
 

Дата реєстрації авторського права  26.06.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шевченко Руслан Сергійович, Дорошенко Анатолій Юхимович, 
Яценко Олена Анатоліївна  

 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Шевченко Руслан Сергійович, Дорошенко Анатолій Юхимович, 
Яценко Олена Анатоліївна, Інститут програмних систем Національної 
академії наук України 

 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Система переписувальних правил 
TermWare" ("TermWare")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90202  
 

Дата реєстрації авторського права  26.06.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дорошенко Анатолій Юхимович, Іваненко Павло Андрійович, 
Яценко Олена Анатоліївна  

 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Дорошенко Анатолій Юхимович, Іваненко Павло Андрійович, 
Яценко Олена Анатоліївна, Інститут програмних систем Національної 
академії наук України 

 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Система автоматичного налаштування 
програм TuningGenie" ("TuningGenie")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90203  
 

Дата реєстрації авторського права  26.06.2019  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Калиниченко Тетяна 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 "Світ навколо нас" ("Навколо нас")  
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90204  
 

Дата реєстрації авторського права  26.06.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Панфілова Ганна Леонідівна, Корж Юлія 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 
"Обґрунтування фармакоекономічних підходів до раціонального 
використання хондропротекторних препаратів у патогенетичному 
лікуванні остеоартрозу (методичні рекомендації)"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90205  
 

Дата реєстрації авторського права  26.06.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Калантєрная Анна Андроніківна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Усний твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Лекція "Марафон Автор жизни" ("Автор жизни")  
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Лекція присвячена питанням, пов'язаним з психологічними та 
емоційними бар'єрами, які заважають людині розкрити свій потенціал 
і стати щасливим, а також методам і способам їх подолання.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90206  
 

Дата реєстрації авторського права  26.06.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Калантєрная Анна Андроніківна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Усний твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Лекція "Марафон Автор жизни 2" ("Автор жизни 2")  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Лекція присвячена питанням, пов'язаним з взаємовідносинами з 
оточуючими, підвищення рівня власних досягнень, порушення меж 
особистості.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90207  
 

Дата реєстрації авторського права  26.06.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Поправко Ольга Вікторівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Літературний письмовий твір "Методичні рекомендації до 
самостійного вивчення дисципліни "Етика бізнесу та управління"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Методичні рекомендації призначені для здобувачів другого 
(магістерського) рівня вищої освіти за освітньо-кваліфікаційною 
програмою "Філософія. Аналітика соціально-політичних, культурно-
освітніх і релігійних процесів" зі спеціальності 033 "Філософія" 
Мелітопольського державного педагогічного університету імені 
Богдана Хмельницького.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90208  
 

Дата реєстрації авторського права  26.06.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Аліса Тарк (псевдонім)  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Роман "Сеть порабощения"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

В романі "Сеть порабощения" описана влада капіталу, яка здатна 
вплинути на долі і переконання людей.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90209  
 

Дата реєстрації авторського права  26.06.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лугіна Наталія Анатоліївна (Краснікова), Мудряк Тамара 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 "Сутність слідчого дослідження документів та його 
законодавче регулювання"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У статті висвітлено поняття і види дослідження документів слідчим та 
стадії досудового розслідування та їх нормативно-правова 
регламентація.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90210  
 

Дата реєстрації авторського права  26.06.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Волченко Наталія Василівна, Клєцова 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 "Організаційно-управлінська безпека банків: 
теоретичний аспект"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90211  
 

Дата реєстрації авторського права  26.06.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Волченко Наталія Василівна, Клєцова 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)  Наукова стаття "Теоретичні аспекти вдосконалення функціонування 
банківських установ у рамках євроінтеграції України"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Волченко Н. В., Клєцов Н.В., Теоретичні аспекти 
вдосконалення функціонування банківських установ у рамках 
євроінтеграції України // Порівняльно-аналітичне право. - 2017. - № 6. -          
С. 392-394. 

 

Анотація   

Стаття присвячена питанню теоретичного обґрунтування 
вдосконалення функціонування банківських установ в умовах 
євроінтеграції України й імплементації рекомендацій Базельського 
комітету з питань банківського нагляду.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90212  
 

Дата реєстрації авторського права  26.06.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Карельська Євгенія Валеріївна, Соломонов Олег Ігорович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Эта любовь была"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Призначено для широкого кола слухачів.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90213  
 

Дата реєстрації авторського права  26.06.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Овод Юлія Василівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір "Особливості формування особистості 
майбутнього соціального педагога як суб'єкта педагогічної діяльності 
в системі заочно-дистанційного навчання"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   

Важливою складовою самостійної роботи студентів є те, що необхідні 
знання та навички не передаються від однієї людини до іншої, а їх  
необхідно набувати в результаті самостійної праці, без якої неможливо 
опанувати обрану професію.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90214  
 

Дата реєстрації авторського права  26.06.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Овод Юлія Василівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Літературний письмовий твір "Історія розвитку та класифікація 
засобів дистанційного навчання"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

В статті висвітлено нові форми, засоби і прийоми підготовки 
майбутніх соціальних педагогів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90215  
 

Дата реєстрації авторського права  26.06.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Овод Юлія Василівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Літературний письмовий твір "Інформаційно-комунікаційні 
технології навчання у професійній діяльності педагога"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

В статті обґрунтовано доцільнвсть створення та впровадження 
інформаційного освітнього середовища у вищих навчальних закладах. 
  

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90216  
 

Дата реєстрації авторського права  26.06.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Овод Юлія Василівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   
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Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір "Педагогічне керівництво процесом 
професійного самовизначення"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

В статті проаналізовано та висвітлено особливості процесу 
професійного самовизначення особистості, основні компоненти та 
етапи професійної готовності.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90217  
 

Дата реєстрації авторського права  26.06.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Овод Юлія Василівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір "Основи профорієнтаційної роботи: 
методичні вказівки до вивчення курсу та виконання контрольної 
роботи для студентів напряму підготовки "Соціальна педагогіка"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Основи профорієнтаційної роботи : методичні 
вказівки до вивчення курсу та виконання контрольної роботи для 
студентів напряму підготовки "Соціальна педагогіка" / Ю. В. Овод. - 
Хмельницький : ХНУ. - 2014. - 46 с. 

 

Анотація   

Курс опановується у дев'ятому семестрі навчання, фактично після 
вивчення усіх дисциплін.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90218  
 

Дата реєстрації авторського права  26.06.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Махачашвілі Русудан Кирилевна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора 
філологічних наук "Динаміка англомовної інноваційної логосфери 
комп'ютерного буття"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   

Роботу присвячено дослідженню динамічної цілісності словникового 
складу сучасної англійської мови кінця ХХ - початку ХХІ столяття у 
площині комп'ютерних технологій.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90219  
 

Дата реєстрації авторського права  26.06.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Харченко Тетяна Гадульзянівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора 
педагогічних наук "Теорія і практика гуманізації сучасної 
педагогічної освіти у Франції"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Робота присвячена науковому розв'язанню актуальної проблеми 
гуманізації сучасної педагогічної освіти у Франції в теоретичному й 
практичному аспектах.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90220  
 

Дата реєстрації авторського права  27.06.2019  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Попова Тетяна Іванівна  
 
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 "Комплексне проектування 
одягу. Конспект лекцій. Для студентів освітнього ступеня "магістр" 
денної та заочної форм навчання спеціальностей 182 "Технології 
легкої промисловості", 015.17 "Професійна освіта" (Технологія 
виробів легкої промисловості), 015.23 "Професійна освіта" (Дизайн)"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90221  
 

Дата реєстрації авторського права  27.06.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

найменування роботодавця  Українська інженерно-педагогічна академія 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Інтерактивний електронний навчальний 
посібник "Знайомство зі Scratch"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Комп'ютерна програма для роботи інтерактивного електронного 
навчального посібника.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90222  
 

Дата реєстрації авторського права  27.06.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Пантєлєєва Ірина Вікторівна, Олійник Юлія 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 "Дипломна робота. 
Методичні вказівки до виконання для студентів освітнього ступеня 
"бакалавр" денної та заочної форм навчання спеціальності 141 
"Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Містяться три напрямки виконання дипломної роботи.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90223  
 

Дата реєстрації авторського права  27.06.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кір'ян Олена Іванівна  
 

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 персоналом. 
Методичні вказівки для виконання курсової роботи "Оцінка 
кадрового забезпечення організації". Для студентів освітнього 
ступеня "бакалавр" денної та заочної форм навчання спеціальностей: 
073 "Менеджмент" (Менеджмент організацій і адміністрування), 
015.16 "Професійна освіта" (Сфера обслуговування)"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90224  
 

Дата реєстрації авторського права  27.06.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кір'ян Олена Іванівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Українська інженерно-педагогічна академія 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний твір наукового характеру "Менеджмент персоналу. 
Методичні вказівки для виконання курсової роботи "Розробка 
управлінських рішень з оптимізації підсистем системи управління 
персоналом" для студентів освітнього ступеня "магістр" денної та 
заочної форм навчання спеціальностей 281 "Публічне управління та 
адміністрування" (Адміністративний менеджмент), 073 
"Менеджмент" (Менеджмент організацій та адміністрування)"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90225  
 

Дата реєстрації авторського права  27.06.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ободяк Віктор Корнелійович, Горішняк Андрій Олександрович, 
Красковський Роман Олександрович, Шипік Максим Дмитрович, 
Отрощенко Михайло Сергійович  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Сумський державний університет 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Інформаційна система "Каталог освітніх 
програм"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90226  
 

Дата реєстрації авторського права  27.06.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Барабаш Оксана 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 "Ехокардіографічна оцінка динаміки 
правошлуночкової функції у пацієнтів з гіпертонічною хворобою 
протягом медикаментозного лікування"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90227  
 

Дата реєстрації авторського права  27.06.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шаркова Анна Олександрівна, Фефелов Андрій 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 письмовий твір з ілюстраціями "Проект "Розробка 
презентаційного ролику для комп'ютерної гри "Fuga"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90228  
 

Дата реєстрації авторського права  27.06.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Колосок Світлана Іванівна, Матвєєва Юлія Тагібеківна, Вакуленко 
Ігор Анатолійович  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Сумський державний університет 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Алгоритм забезпечення енергетичної ефективності 
регіону на основі моделі smart grid"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90229  
 

Дата реєстрації авторського права  27.06.2019  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Барабаш Оксана Степанівна, Іванів Юрій Андрійович  
 

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 "Структурно-функціональні зміни правих камер 
серця при гіпертонічній хворобі"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90230  
 

Дата реєстрації авторського права  27.06.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Курбатова Тетяна Олександрівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Сумський державний університет 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Методичне забезпечення застосування "зелених" 
сертифікатів в рамках мотиваційних механізмів стимулювання 
розвитку відновлювальної енергетики"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90231  
 

Дата реєстрації авторського права  27.06.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сластьоненко Оксана Олександрівна, Брик Ангеліна Святославівна, 
Дробіняк Роксолана Степанівна  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Наукова стаття "Удосконалення митного регулювання ввезення 
транспортних засобів на митну територію України"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90232  
 

Дата реєстрації авторського права  27.06.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Білоус Віктор Тарасович, Сластьоненко Оксана Олександрівна 
(Кузьменко О. О.), Атаманчук Наталія Іванівна (Блащук Н.І.), 
Гарбінська-Руденко Альона Валеріївна, Лихошерст Людмила 
Мар'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)  Навчально-методичний посібник "Митне право"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90233  
 

Дата реєстрації авторського права  27.06.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Касьяненко Микола Мефодійович, Тильчик Ольга Віталіївна         
(Яцюк О. В.), Цимбал Петро Васильович, Власова Ганна Петрівна, 
Сластьоненко Оксана Олександрівна (Кузьменко О. О.)  

 

Повне ім'я або 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 органами державної податкової 
служби України"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90234  
 

Дата реєстрації авторського права  27.06.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Барабаш Оксана Степанівна  
 

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 "Вплив комплексної терапії артеріальної гіпертензії із 
застосуванням сартанів на ремоделювання серця"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90235  
 

Дата реєстрації авторського права  27.06.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Барабаш Оксана Степанівна, Іванів Юрій Андрійович, Тумак Ігор 
Миколайович, Барабаш Яромир Романович  

 

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 "Вплив ремоделювання лівого шлуночка на 
поздовжню міокардіальну кінетику обох шлуночків серця у хворих з 
артеріальною гіпертензією і факторами серцево-судинного ризику"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  90236  
 

Дата реєстрації авторського права  27.06.2019  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Боровик Валерій Анатолійович, Боровик Євгеній 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 письмовий твір науково-практичного характеру "Нова 
форма фінансових взаємовідносин між кредитором та позичальником - 
система кредитування pfp2p ("Pay-forward-peer-to-peer")" ("Система 
кредитування pfp2p")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Це система кредитування, в якій позичальник має можливість 
платити значно менший відсоток за користування кредитом, ніж на 
традиційній платформі р2р, надаючи позику іншому позичальнику в 
тому ж обсязі та на той же період.  
 

 
 



ВІДОМОСТІ ПРО РЕЄСТРАЦІЮ ДОГОВОРІВ,  

ЯКІ СТОСУЮТЬСЯ ПРАВА АВТОРА НА ТВІР 
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Корецька Анжеліка Петрівна  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка графічних зображень "Графічні зображення для нанесення на 
упаковку кондитерських виробів "Панда", "Далматинец", "Умка"  

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 

Номер реєстрації договору  4293  
 
Дата реєстрації договору                                 01.04.2019 

 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 

Повне ім'я фізичної(их) або повне  

офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Корецька Анжеліка Петрівна - Жулій Анатолій Вікторович  
  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Давикоза Олександр Петрович  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Виріб 9С162. Комплекс програм" 
А313J.000.21"  

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  4294  
 
Дата реєстрації договору                                 02.04.2019 

 

Вид 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-виробниче 
підприємство "Аеротехніка-МЛТ" - Міністерство оборони України  

  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Фількін Кирило Михайлович  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Спеціалізоване програмне забезпечення 
оперативно-диспетчерських служб" (Спеціалізоване ПЗ ОДС) 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  4295  
 
Дата реєстрації договору                                 02.04.2019 
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Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 

Повне ім'я фізичної(их) або повне  

офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Фількін Кирило Михайлович - Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Науково-виробниче підприємство "Монтаж і 
впровадження телекомунікаційних систем "МОНТЕКС"  

  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Дідковська Марія Олексіївна  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Опис проекту "Фестиваль "Відкрита музика міста"  
 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Номер реєстрації договору  4296  
 
Дата реєстрації договору                                 02.04.2019 

 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 

Повне ім'я фізичної(их) або повне  

офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Дідковська Марія Олексіївна - БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ 
"БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД "ВІДКРИТА МУЗИКА МІСТА"  

  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Ткаченко Валентин Вікторович  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір образотворчого мистецтва "Україна-Австрія 2019"  
 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва, ілюстрація, складений твір  
 

Номер реєстрації договору  4297  
 
Дата реєстрації договору                                 03.04.2019 

 

Вид 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 Валентин Вікторович - ДЕРЖАВНА УСТАНОВА 
"УКРАЇНСЬКИЙ ІНСТИТУТ"  

  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Воронцов Павло Володимирович  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "i2 OpenUA Search"  
 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  4298  
 
Дата реєстрації договору                                 03.04.2019 
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Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 

Повне ім'я фізичної(их) або повне  

офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Воронцов Павло Володимирович - Товариство з обмеженою 
відповідальністю "РДТЕХ"  

  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Арсенін Андрій Миколайович  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Програмний комплекс "PAYTOMAT"; 
Дизайн інтернет-сайту "www.paytomat.com" (ПК "PAYTOMAT"; "сайт 
www.paytomat.com") 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма, твір образотворчого мистецтва, складений 
твір  

 

Номер реєстрації договору  4299  
 
Дата реєстрації договору                                 08.04.2019 

 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 

Повне ім'я фізичної(их) або повне  

офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Арсенін Андрій Миколайович - Товариство з обмеженою 
відповідальністю "БАЛТІК ІНТЕРНЕШИНАЛ ГРУП" (Baltic 
International Group OU)  

  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Солодкий Андрій Миколайович  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Urbio Модуль документів"  
 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  4300  
 
Дата реєстрації договору                                 09.04.2019 

 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 

Повне ім'я фізичної(их) або повне  

офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Солодкий Андрій Миколайович - Товариство з обмеженою 
відповідальністю "ЕФ ДІ АЙ КАМПАНІ"  

  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Бут Олена Олексіївна  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Лекало для пошиття ляльок "COZYNOGY"  
 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 

Номер реєстрації договору  4301  
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Дата реєстрації договору                                 09.04.2019 

 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 

Повне ім'я фізичної(их) або повне  

офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Бут Олена Олексіївна - Дорошевська Анастасія Вікторівна  
  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Сушкіна Ганна Володимирівна, Петкогло Анатолій Миколайович, 
Бойчун Аліна Миколаївна, Попіченко Василь Миколайович  

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "МІЙ ГОЛОС"  
 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  4302  
 
Дата реєстрації договору                                 10.04.2019 

 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 

Повне ім'я фізичної(их) або повне  

офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Попіченко Василь Миколайович, Бойчун Аліна Миколаївна, Петкогло 
Анатолій Миколайович, Сушкіна Ганна Володимирівна - Товариство з 
обмеженою відповідальністю "МІЙ ГОЛОС"  

  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Дикий Олег Миколайович  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір образотворчого мистецтва "Логотип "КвасОК"  
 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 

Номер реєстрації договору  4303  
 
Дата реєстрації договору                                 10.04.2019 

 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 

Повне ім'я фізичної(их) або повне  

офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Панасюк Артур Ігорович - Приступа Сергій Володимирович  
  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Каленюк Ігор Володимирович  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Програмне забезпечення "MicroGIS iTrack-
Core"  

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  4304  
 
Дата реєстрації договору                                 16.04.2019 
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Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 

Повне ім'я фізичної(их) або повне  

офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Каленюк Ігор Володимирович - Товариство з обмеженою 
відповідальністю "МікроГіс"  

  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Ладика Юрій Ярославович  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Програмне забезпечення "Система 
забезпечення логістики "MicroGIS Logistic"  

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  4305  
 
Дата реєстрації договору                                 16.04.2019 

 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 

Повне ім'я фізичної(их) або повне  

офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Ладика Юрій Ярославович - Товариство з обмеженою 
відповідальністю "МікроГіс"  

  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Фенин Андрій Ярославович  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Програмне забезпечення "Система 
електронного документообігу "MicroGIS.Doc"  

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  4306  
 
Дата реєстрації договору                                 16.04.2019 

 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 

Повне ім'я фізичної(их) або повне  

офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Фенин Андрій Ярославович - Товариство з обмеженою 
відповідальністю "МікроГіс"  

  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Протуренко Олександр Олександрович  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір образотворчого мистецтва "Збірка ілюстрацій до ігрової механіки 
під назвою "УНО"  

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва, складений твір  
 

Номер реєстрації договору  4307  
 
Дата реєстрації договору                                 16.04.2019 
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Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 

Повне ім'я фізичної(их) або повне  

офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Протуренко Олександр Олександрович - Сивак Олександр 
В'ячеславович  

  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Поліщук Роман Олександрович  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір образотворчого мистецтва "Збірка ілюстрацій до ігрової механіки 
під назвою "Собори"  

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва, складений твір  
 

Номер реєстрації договору  4308  
 
Дата реєстрації договору                                 16.04.2019 

 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 

Повне ім'я фізичної(их) або повне  

офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Поліщук Роман Олександрович - Сивак Олександр В'ячеславович  
  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Михейчева Анна Михайлівна  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний твір технічного характеру "Оригінальна ігрова механіка 
під назвою "FANTASY"  

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір технічного характеру  
 

Номер реєстрації договору  4309  
 
Дата реєстрації договору                                 16.04.2019 

 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 

Повне ім'я фізичної(их) або повне  

офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Михейчева Анна Михайлівна - Сивак Олександр В'ячеславович  
  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Михейчева Анна Михайлівна  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір образотворчого мистецтва "Збірка ілюстрацій до ігрової механіки 
під назвою "FANTASY"  

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва, складений твір  
 

Номер реєстрації договору  4310  
 
Дата реєстрації договору                                 16.04.2019 

 

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  Михейчева Анна Михайлівна - Сивак Олександр В'ячеславович  
  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Протуренко Олександр Олександрович  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний твір технічного характеру "Оригінальна ігрова механіка 
під назвою "УНО"  

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір технічного характеру  
 

Номер реєстрації договору  4311  
 
Дата реєстрації договору                                 16.04.2019 

 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 

Повне ім'я фізичної(их) або повне  

офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Протуренко Олександр Олександрович - Сивак Олександр 
В'ячеславович  

  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Стельмах Владислава Романівна  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний твір технічного характеру "Оригінальна ігрова механіка 
під назвою "Дім Янголів"  

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір технічного характеру  
 

Номер реєстрації договору  4312  
 
Дата реєстрації договору                                 16.04.2019 

 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 

Повне ім'я фізичної(их) або повне  

офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Стельмах Владислава Романівна - Сивак Олександр В'ячеславович  
  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Стельмах Владислава Романівна  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір образотворчого мистецтва "Збірка ілюстрацій до ігрової механіки 
під назвою "Дім Янголів"  

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва, складений твір  
 

Номер реєстрації договору  4313  
 
Дата реєстрації договору                                 16.04.2019 

 

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  Стельмах Владислава Романівна - Сивак Олександр В'ячеславович  
  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Поліщук Роман Олександрович  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний твір технічного характеру "Оригінальна ігрова механіка 
під назвою "Собори"  

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір технічного характеру, ілюстрація  
 

Номер реєстрації договору  4314  
 
Дата реєстрації договору                                 16.04.2019 

 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 

Повне ім'я фізичної(их) або повне  

офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Поліщук Роман Олександрович - Сивак Олександр В'ячеславович  
  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Андерсон Оксана Анатоліївна, Вихренко Марина Анатоліївна, 
Чернінський Андрій Олександрович, Міюс Сергій Миколайович  

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  "Біологія і екологія (рівень стандарту)" підручник для 11 класу 
закладів загальної середньої освіти  

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Номер реєстрації договору  4315  
 
Дата реєстрації договору                                 17.04.2019 

 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 

Повне ім'я фізичної(их) або повне  

офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Міюс Сергій Миколайович, Чернінський Андрій Олександрович, 
Вихренко Марина Анатоліївна, Андерсон Оксана Анатоліївна - 
Товариство з обмеженою відповідальністю "Учбово-видавничий центр 
"Школяр"  

  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Лобова Ольга Володимирівна  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  "Мистецтво" підручник інтегрованого курсу для 2 класу закладів 
загальної середньої освіти  

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Номер реєстрації договору  4316  
 
Дата реєстрації договору                                 17.04.2019 
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Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 

Повне ім'я фізичної(их) або повне  

офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Лобова Ольга Володимирівна - Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Учбово-видавничий центр "Школяр"  

  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Ціруліс Ільмарс, Усанс Айгарс, Фокіна Марина, Боган Микита, 
Угрімов Денис, Вілце Нормундус, Старков Юрій, Нікіфоров Дмитро  

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Національна освітня електронна платформа" 
("НОЕП") 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  4317  
 
Дата реєстрації договору                                 18.04.2019 

 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 

Повне ім'я фізичної(их) або повне  

офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Товариство з обмеженою відповідальністю "БМС ТЕХНО" - 
Міністерство освіти і науки України  

  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Лякшев Олександр Євгенійович  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "URBIO картка городянина"  
 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  4318  
 
Дата реєстрації договору                                 19.04.2019 

 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 

Повне ім'я фізичної(их) або повне  

офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Лякшев Олександр Євгенійович - Товариство з обмеженою 
відповідальністю "ЕФ ДІ АЙ КАМПАНІ"  

  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Шумілович Тетяна Вікторівна, Дзюбецька Олена Ігоріївна  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "My Story"  
 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Номер реєстрації договору  4319  
 
Дата реєстрації договору                                 19.04.2019 
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Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 

Повне ім'я фізичної(их) або повне  

офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Дзюбецька Олена Ігоріївна, Шумілович Тетяна Вікторівна - Аш 
Світлана Володимирівна  

  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Петров Валентин Михайлович, Шевченко Григорій Григорович  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "R-COMMANDER"  
 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  4320  
 
Дата реєстрації договору                                 19.04.2019 

 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 

Повне ім'я фізичної(их) або повне  

офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Шевченко Григорій Григорович - Петров Валентин Михайлович  
  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Трегубова Галина Борисівна  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка фотографій "Збірка фотографій готових страв та напоїв ТМ 
СМАЙЛФУД"  

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Фотографічний твір, складений твір  
 

Номер реєстрації договору  4321  
 
Дата реєстрації договору                                 22.04.2019 

 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 

Повне ім'я фізичної(их) або повне  

офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Трегубова Галина Борисівна - Соколов Олександр Дмитрович  
  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Трегубова Галина Борисівна  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка фотографій "Збірка фотографій готових страв та напоїв ТМ 
СМАЙЛФУД. Вегетаріанське меню"  

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Фотографічний твір, складений твір  
 

Номер реєстрації договору  4322  
 
Дата реєстрації договору                                 22.04.2019 

 

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  Трегубова Галина Борисівна - Соколов Олександр Дмитрович  
  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Солодкий Андрій Миколайович  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Urbio Модуль обліку та моніторингу"  
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  4323  
 
Дата реєстрації договору                                 23.04.2019 

 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 
Повне ім'я фізичної(их) або повне  
офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Солодкий Андрій Миколайович - Товариство з обмеженою 
відповідальністю "ЕФ ДІ АЙ КАМПАНІ"  

  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Орлова Оксана Станіславівна  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірник малюнків для тактично-стратегічної гри "VIKINGS: VOICE 
OF THE NORTH (ВИКИНГИ: ЗОВ СЕВЕРА)"  

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва, складений твір  
 

Номер реєстрації договору  4324  
 
Дата реєстрації договору                                 23.04.2019 

 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 
Повне ім'я фізичної(их) або повне  
офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Орлова Оксана Станіславівна - Комнатний Микола Олександрович  
  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Осадчук Андрій Васильович  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "LALALOVE"  
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Номер реєстрації договору  4325  
 
Дата реєстрації договору                                 25.04.2019 

 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 
Повне ім'я фізичної(их) або повне  
офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Осадчук Андрій Васильович - Ружицький Річард Богданович  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Ціліцінська Вікторія Леонідівна  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір публіцистичного характеру 
"МЕХАНІЗМ "КОНТРОЛЬОВАНЕ ПРИДБАННЯ" - "CONTROLLED 
PURCHASE" MECHANISM"  

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір публіцистичного характеру  
 

Номер реєстрації договору  4326  
 
Дата реєстрації договору                                 02.05.2019 

 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 

Повне ім'я фізичної(их) або повне  

офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Ціліцінська Вікторія Леонідівна - Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Міжнародна юридична компанія "ЛАЛУМ І КО"  

  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Лейченко Кирило Миколайович, Плахтєєв Анатолій Павлович  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Automated plant growing system with the 
possibility of using IoT" ("Smart Growing plants") 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  4327  
 
Дата реєстрації договору                                 02.05.2019 

 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 

Повне ім'я фізичної(их) або повне  

офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Плахтєєв Анатолій Павлович, Лейченко Кирило Миколайович - 
Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського 
"Харківський авіаційний інститут"  

  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Ясько Олександр Валерійович, Бабешко Євген Васильович, Харченко 
В'ячеслав Сергійович  

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)   Комп'ютерна програма "Automated X-Modes and Effects Analysis" 
("AXMEA") 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  4328  
 
Дата реєстрації договору                                 02.05.2019 

 

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  Харченко Вячеслав Сергійович, Бабешко Євген Васильович, Ясько 
Олександр Валерійович - Національний аерокосмічний університет ім. 
М.Є. Жуковського "Харківський авіаційний інститут"  

  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Утвенко Костянтин Петрович, Алєксєєв Андрій Юрійович  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Іграшка "Механічна модель ЗD - пазл для самостійного складання 
UGEARS "Dream cabriolet VM-05" ("Кабріолет - Мрія VM-05") 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір ужиткового мистецтва  
 

Номер реєстрації договору  4329  
 
Дата реєстрації договору                                 02.05.2019 

 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 

Повне ім'я фізичної(их) або повне  

офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Алєксєєв Андрій Юрійович, Утвенко Костянтин Петрович - 
Товариство з обмеженою відповідальністю "ЮКРЕЙНІАН ГЕАРС"  

  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Кондратюк Володимир Олександрович, Єрченко Олексій Сергійович  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Веб-приложение "Система 
автоматизированной работы риелтора (специалиста по недвижимости) 
"PROFI" и "PROFI Premier-Master"  

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  4330  
 
Дата реєстрації договору                                 06.05.2019 

 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 

Повне ім'я фізичної(их) або повне  

офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Єрченко Олексій Сергійович, Кондратюк Володимир Олександрович - 
Товариство з обмеженою відповідальністю "Агентство нерухомості 
"Прем'єр"  

  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Дерев'янчук Анатолій Йосипович, Сиротенко Сергій Геннадійович, 
Токмань Сергій Валерійович  

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Simulator-SSTS"  
 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  4331  
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Дата реєстрації договору                                 06.05.2019 

 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 

Повне ім'я фізичної(их) або повне  

офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Токмань Сергій Валерійович, Сиротенко Сергій Геннадійович, 
Дерев'янчук Анатолій Йосипович - Сумський державний університет  

  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Пьєрпаоло Гуєрріні (Pierpaolo Guerrini)  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Музичний твір "JUST GIVE ME LOVE"  
 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Номер реєстрації договору  4332  
 
Дата реєстрації договору                                 06.05.2019 

 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 

Повне ім'я фізичної(их) або повне  

офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Пьєрпаоло Гуєрріні (Pierpaolo Guerrini) - Товариство з обмеженою 
відповідальністю "ЄВА МЮЗІК"  

  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Щедрова Яна Юріївна  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір науково-технічного характеру "Технічні умови (специфікації) 
"Автомобілі. Послуга з переобладнання автомобілів легкових, 
вантажних, автобусів та мікроавтобусів для роботи на зрідженому 
нафтовому газі (пропан-бутан)" ТУ У 45.2-3274809648-001:2018"  

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір науково-технічного характеру  
 

Номер реєстрації договору  4333  
 
Дата реєстрації договору                                 06.05.2019 

 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 

Повне ім'я фізичної(их) або повне  

офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Щедрова Яна Юріївна - Товариство з обмеженою відповідальністю 
"ЦЕНТР НАУКОВО-ТЕХНІЧНИХ РОЗРОБОК"  

  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Щедрова Яна Юріївна  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір науково-технічного характеру "Технічні умови (специфікації) 
"Автомобілі. Переобладнання автомобілів легкових, вантажних для 
роботи на зрідженому нафтовому газі (пропан-бутан)" ТУ У 45.20-
3274809648-002:2018"  
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Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір науково-технічного характеру  
 

Номер реєстрації договору  4334  
 
Дата реєстрації договору                                 06.05.2019 

 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 

Повне ім'я фізичної(их) або повне  

офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Щедрова Яна Юріївна - Товариство з обмеженою відповідальністю 
"ЦЕНТР НАУКОВО-ТЕХНІЧНИХ РОЗРОБОК"  

  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Сказко Олександр Сергійович  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Програмно-апаратний комплекс IPjet.TV" 
(IPjet.TV) 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  4335  
 
Дата реєстрації договору                                 06.05.2019 

 

Вид 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 "НЬЮ МЕДІА СОФТ" - 
Приватне акціонерне товариство "ІНДАСТРІАЛ МЕДІА НЕТВОРК"  

  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Коваленко Єлизавета Григорівна  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Програмно-апаратний комплекс "CDN-
TELEO" (CDN-TELEO) 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  4336  
 
Дата реєстрації договору                                 06.05.2019 

 

Вид 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 "НЬЮ МЕДІА СОФТ" - 
Приватне акціонерне товариство "ІНДАСТРІАЛ МЕДІА НЕТВОРК"  

  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Коваленко Єлизавета Григорівна  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Програмно-апаратний комплекс TELEO" 
(TELEO) 
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Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  4337  
 
Дата реєстрації договору                                 06.05.2019 

 

Вид 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 "НЬЮ МЕДІА СОФТ" - 
Приватне акціонерне товариство "ІНДАСТРІАЛ МЕДІА НЕТВОРК"  

  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Мєдвєдніков Євгєній Міхайловіч (Медведников Евгений Михайлович)  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка творів образотворчого мистецтва "Дизайнерське рішення веб-
сайту "epochta.ru"  

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва, складений твір  
 

Номер реєстрації договору  4338  
 
Дата реєстрації договору                                 06.05.2019 

 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 

Повне ім'я фізичної(их) або повне  

офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Мєдвєдніков Євгєній Міхайловіч (Медведников Евгений Михайлович) 
- Лук'янчук Кирило В'ячеславович  

  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Мєдвєдніков Євгєній Міхайловіч (Медведников Евгений Михайлович)  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка творів образотворчого мистецтва "Дизайнерське рішення веб-
сайту "notificore.com"  

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва, складений твір  
 

Номер реєстрації договору  4339  
 
Дата реєстрації договору                                 06.05.2019 

 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 

Повне ім'я фізичної(их) або повне  

офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Мєдвєдніков Євгєній Міхайловіч (Медведников Евгений Михайлович) 
- Лук'янчук Кирило В'ячеславович  

  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Мєдвєдніков Євгєній Міхайловіч (Медведников Евгений Михайлович)  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка творів образотворчого мистецтва "Дизайнерське рішення веб-
сайту "epochtasms.com.ua"  
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Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва, складений твір  
 

Номер реєстрації договору  4340  
 
Дата реєстрації договору                                 06.05.2019 

 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 

Повне ім'я фізичної(их) або повне  

офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Мєдвєдніков Євгєній Міхайловіч (Медведников Евгений Михайлович) - 
Лук'янчук Кирило В'ячеславович  

  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Мєдвєдніков Євгєній Міхайловіч (Медведников Евгений Михайлович)  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка творів образотворчого мистецтва "Дизайнерське рішення веб-
сайту "epochta.com.ua"  

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва, складений твір  
 

Номер реєстрації договору  4341  
 
Дата реєстрації договору                                 06.05.2019 

 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 

Повне ім'я фізичної(их) або повне  

офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Мєдвєдніков Євгєній Міхайловіч (Медведников Евгений Михайлович) - 
Лук'янчук Кирило В'ячеславович  

  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Мєдвєдніков Євгєній Міхайловіч (Медведников Евгений Михайлович)  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка творів образотворчого мистецтва "Дизайнерське рішення веб-
сайту "epochtasms.ru"  

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва, складений твір  
 

Номер реєстрації договору  4342  
 
Дата реєстрації договору                                 06.05.2019 

 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 

Повне ім'я фізичної(их) або повне  

офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Мєдвєдніков Євгєній Міхайловіч (Медведников Евгений Михайлович) - 
Лук'янчук Кирило В'ячеславович  

  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Фартушний Святослав Вікторович  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка ескізів торговельної марки "fasima"  
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Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва, складений твір  
 

Номер реєстрації договору  4343  
 
Дата реєстрації договору                                 07.05.2019 

 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 

Повне ім'я фізичної(их) або повне  

офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Фартушний Святослав Вікторович - Бумагін Михайло Михайлович  
  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Фартушний Святослав Вікторович  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка ескізів торговельної марки "PLEASURE"  
 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва, складений твір  
 

Номер реєстрації договору  4344  
 
Дата реєстрації договору                                 07.05.2019 

 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 

Повне ім'я фізичної(их) або повне  

офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Фартушний Святослав Вікторович - Бумагін Михайло Михайлович  
  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Фартушний Святослав Вікторович  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка ескізів торговельної марки "DARKICE"  
 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва, складений твір  
 

Номер реєстрації договору  4345  
 
Дата реєстрації договору                                 07.05.2019 

 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 

Повне ім'я фізичної(их) або повне  

офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Фартушний Святослав Вікторович - Бумагін Михайло Михайлович  
  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Фартушний Святослав Вікторович  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка ескізів торговельної марки "VEMAN"  
 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва, складений твір  
 

Номер реєстрації договору  4346  
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Дата реєстрації договору                                 07.05.2019 

 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 

Повне ім'я фізичної(их) або повне  

офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Фартушний Святослав Вікторович - Бумагін Михайло Михайлович  
  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Фартушний Святослав Вікторович  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка ескізів фірмового найменування компанії "VEMAN"  
 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва, складений твір  
 

Номер реєстрації договору  4347  
 
Дата реєстрації договору                                 07.05.2019 

 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 

Повне ім'я фізичної(их) або повне  

офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Фартушний Святослав Вікторович - Бумагін Михайло Михайлович  
  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Бут Павло Михайлович  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Програмне забезпечення "ARMA monitoring"  
 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  4348  
 
Дата реєстрації договору                                 11.05.2019 

 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 

Повне ім'я фізичної(их) або повне  

офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Бут Павло Михайлович - Спілка об'єднань громадян "Асоціація з 
управління аудіовізуальними правами "АРМА-Україна"  

  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Осипов Дмитро Леонідович, Білявська Людмила Олексіївна, 
Литовченко Андрій Миколайович, Гусар Віталій Григорович  

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Алгоритм та методологія планового системного 
переходу до органічного сільськогосподарського виробництва (на 
прикладі фермерського господарства з земельним фондом 1000 га)"  

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Номер реєстрації договору  4349  
 
Дата реєстрації договору                                 13.05.2019 
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Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 

Повне ім'я фізичної(их) або повне  

офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Гусар Віталій Григорович, Литовченко Андрій Миколайович, 
Білявська Людмила Олексіївна, Осипов Дмитро Леонідович - 
Товариство з обмеженою відповідальністю "НВП 
"ЕКОБІОСТАНДАРТ"  

  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Івченко Євгеній Германович, Романчук Ростислав Олександрович  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Urbio Система обліку новонароджених"  
 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  4350  
 
Дата реєстрації договору                                 13.05.2019 

 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 

Повне ім'я фізичної(их) або повне  

офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Романчук Ростислав Олександрович, Івченко Євгеній Германович - 
Товариство з обмеженою відповідальністю "ЕФ ДІ АЙ КАМПАНІ"  

  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Панченко Михайло Сергійович  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Синопсис телевізійної програми "Бізнес реаліті шоу "Додана 
Вартість"  

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, ілюстрація, складений твір  
 

Номер реєстрації договору  4351  
 
Дата реєстрації договору                                 14.05.2019 

 

Вид 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 Михайло Сергійович - Приватне підприємство "Меллівора 
медіа"  

  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Крицак Ігор Володимирович, Божко Костянтин Вадимович, 
Василькевич Тетяна Валеріївна  

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Сценарій заходу "Color run"  
 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Номер реєстрації договору  4352  
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Дата реєстрації договору                                 17.05.2019 

 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 

Повне ім'я фізичної(их) або повне  

офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Василькевич Тетяна Валеріївна, Божко Костянтин Вадимович, 
Крицак Ігор Володимирович - Громадська організація "Міський 
спортивний клуб "КМ РАННІНГ КЛАБ"  

  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Кульгейко Яків Васильович  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  База даних "Вища онлайн-школа"  
 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  База даних  
 

Номер реєстрації договору  4353  
 
Дата реєстрації договору                                 20.05.2019 

 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 

Повне ім'я фізичної(их) або повне  

офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Кульгейко Яків Васильович - Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Міжнародний центр фінансово-економічного 
розвитку - Україна"  

  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Родіонов Олександр Вікторович  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Реєстр справ"  
 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  4354  
 
Дата реєстрації договору                                 20.05.2019 

 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 

Повне ім'я фізичної(их) або повне  

офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Родіонов Олександр Вікторович - Управління праці та соціального 
захисту населення виконавчого комітету Бердянської міської ради 
Запорізької області  

  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Танчинець Сергій Володимирович, Бережний Олексій Вікторович  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Музичний твір з текстом "Пісня "Літак на двох/Роза вітрів"  
 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Номер реєстрації договору  4355  
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Дата реєстрації договору                                 20.05.2019 

 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 

Повне ім'я фізичної(их) або повне  

офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Бережний Олексій Вікторович, Танчинець Сергій Володимирович - 
Товариство з обмеженою відповідальністю "Авіаційна компанія "Роза 
вітрів"  

  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Гавриленко Олексій Миколайович, Кулініч Сергій Павлович, Ян 
Крмела, Артюхов Артем Євгенович  

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Методика розрахунку багатодвигунного гідравлічного 
приводу для синхронного переміщення робочих органів машин і 
механізмів"  

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Номер реєстрації договору  4356  
 
Дата реєстрації договору                                 20.05.2019 

 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 

Повне ім'я фізичної(их) або повне  

офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Артюхов Артем Євгенович, Ян Крмела, Кулініч Сергій Павлович, 
Гавриленко Олексій Миколайович - Сумський державний університет  

  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Артюхов Артем Євгенович, Ян Крмела, Ободяк Віктор Корнелійович, 
Горішняк Андрій Олександрович  

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Granulation Unit"  
 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  4357  
 
Дата реєстрації договору                                 20.05.2019 

 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 

Повне ім'я фізичної(их) або повне  

офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Горішняк Андрій Олександрович, Ободяк Віктор Корнелійович, Ян 
Крмела, Артюхов Артем Євгенович - Сумський державний університет  

  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Нечай Максим Валерійович  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Online.Організатор"  
 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
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Номер реєстрації договору  4358  
 
Дата реєстрації договору                                 20.05.2019 

 

Вид 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  Савєнков Олексій Сергійович, Дрюпіна Яна Андріївна, Астаф'єв 
Євген Вікторович  

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Закоханий в тебе"  
 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Номер реєстрації договору  4359  
 
Дата реєстрації договору                                 21.05.2019 

 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 

Повне ім'я фізичної(их) або повне  

офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Астаф'єв Євген Вікторович, Дрюпіна Яна Андріївна, Савєнков 
Олексій Сергійович - Караванський Олег Едуардович  

  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Дерев'янчук Анатолій Йосипович, Власенко Андрій Сергійович, 
Дегтярьов Владислав Валерійович, Семенов Федір Дмитрович  

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчальний твір "203-мм самохідна пушка 2С7 "Піон"  
 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, складений твір, ілюстрація  
 

Номер реєстрації договору  4360  
 
Дата реєстрації договору                                 22.05.2019 

 

Вид 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, 
Власенко Андрій Сергійович, Дерев'янчук Анатолій Йосипович - 
Сумський державний університет  

  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Дерев'янчук Анатолій Йосипович, Вакал Андрій Олександрович, 
Немикін Дмитрій В'ячеславович, Самохвалов Дмитро Олександрович  

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчальний посібник "120-мм міномет 2Б11"  
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Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, складений твір, ілюстрація  
 

Номер реєстрації договору  4361  
 
Дата реєстрації договору                                 22.05.2019 

 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 

Повне ім'я фізичної(их) або повне  

офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Самохвалов Дмитро Олександрович, Немикін Дмитрій В'ячеславович, 
Вакал Андрій Олександрович, Дерев'янчук Анатолій Йосипович - 
Сумський державний університет  

  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Дахно Володимир Авксентійович  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Опис і зображення головних персонажів аудіовізуальних, анімаційних 
(мультиплікаційних) творів із серії "Як козаки..." - трьох запорізьких 
козаків Грая, Тура, Ока  

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, твір образотворчого мистецтва  
 

Номер реєстрації договору  4362  
 
Дата реєстрації договору                                 27.05.2019 

 

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  Кулаков Сергій Артурович - Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Захист - прав творців"  

  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Бурякова-Хараішвілі Анна Іоанівна, Бабіч Дар'я Михайлівна, 
Єрмоленко Ігор Васильович, Чеховська Олена Володимирівна  

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Аудіовізуальний твір "Відеоролик "Сила звички Synevo 2018_30_1"  
 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Аудіовізуальний твір  
 

Номер реєстрації договору  4363  
 
Дата реєстрації договору                                 27.05.2019 

 

Вид 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 "ГОШВА ДІДЖИТАЛ" - 
Товариство з обмеженою відповідальністю "СІНЕВО УКРАЇНА"  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Бурякова-Хараішвілі Анна Іоанівна, Бабіч Дар'я Михайлівна, 
Єрмоленко Ігор Васильович, Чеховська Олена Володимирівна  

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Аудіовізуальний твір "Відеоролик "Сила звички Synevo 2018_30_2"  
 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Аудіовізуальний твір  
 

Номер реєстрації договору  4364  
 
Дата реєстрації договору                                 27.05.2019 

 

Вид 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 "ГОШВА ДІДЖИТАЛ" - 
Товариство з обмеженою відповідальністю "СІНЕВО СХІД"  

  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Благун Володимир Анатолійович, Галіцин Олександр Іванович, 
Горобець Сергій Миколайович, Козачок Олег Сергійович, Лут Ганна 
Володимирівна, Марійко Борис Григорович, Марценюк Людмила 
Дмитрівна, Марценюк Михайло Петрович, Москаленко Євген 
Валентинович, Овчарук Анатолій Володимирович, Сошко Євген 
Володимирович, Стяжкін Юрій Михайлович, Сухов Андрій 
Володимирович, Сухова Тетяна Олександрівна, Чупахіна Наталя 
Олександрівна  

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Програмно-технічний комплекс "Клієнт 
казначейства - Казначейство" ("ПТК "Клієнт казначейства - 
Казначейство") 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  4365  
 
Дата реєстрації договору                                 28.05.2019 

 

Вид 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 "УНІТІ-БАРС" - Державна 
казначейська служба України  

  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Панченко Михайло Сергійович, Кружиліна Наталья Михайлівна  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний твір "Сценарій пілотної серії телевізійної програми 
"Бізнес реаліті шоу "Додана вартість"  

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Номер реєстрації договору  4366  
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Дата реєстрації договору                                 29.05.2019 

 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 

Повне ім'я фізичної(их) або повне  

офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Кружиліна Наталья Михайлівна, Панченко Михайло Сергійович - 
Приватне підприємство "Меллівора медіа"  

  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Шинкаренко Віктор Іванович, Чигір Роберт Романович, Жадан Артем 
Анатолійович  

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Рекурентний аналіз часових рядів 
породжуваних в L-системах"  

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  4367  
 
Дата реєстрації договору                                 29.05.2019 

 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 

Повне ім'я фізичної(их) або повне  

офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Жадан Артем Анатолійович, Чигір Роберт Романович, Шинкаренко 
Віктор Іванович - Дніпропетровський національний університет 
залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна  

  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Тесленко Тетяна Вікторівна, Марценюк Максим Володимирович  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Стаття "Адаптація системи сервісного обслуговування пасажирів на 
залізничному транспорті до європейських вимог"  

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Номер реєстрації договору  4368  
 
Дата реєстрації договору                                 29.05.2019 

 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 

Повне ім'я фізичної(их) або повне  

офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Марценюк Максим Володимирович, Тесленко Тетяна Вікторівна - 
Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту 
імені академіка В. Лазаряна  

  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Шинкаренко Віктор Іванович, Чигір Роберт Романович, Жадан Артем 
Анатолійович  

 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Моделювання взаємозв'язаних часових рядів 
й геометричних фракталів породжуваних в L-системах"  
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Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  4369  
 
Дата реєстрації договору                                 31.05.2019 
 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 
Повне ім'я фізичної(их) або повне  
офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Жадан Артем Анатолійович, Чигір Роберт Романович, Шинкаренко 
Віктор Іванович - Дніпропетровський національний університет 
залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна  

  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Литвиненко Олександр Костянтинович, Кахута Ігор Вікторович  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "АСКОД Онлайн"  
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  4370  
 
Дата реєстрації договору                                 03.06.2019 
 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 
Повне ім'я фізичної(их) або повне  
офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Кахута Ігор Вікторович, Литвиненко Олександр Костянтинович - 
Приватне акціонерне товариство "Центр комп'ютерних технологій 
"ІнфоПлюс"  

  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Устілов Олександр Михайлович  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Bigmedia assistant"  
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  4371  
 
Дата реєстрації договору                                 04.06.2019 
 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 
Повне ім'я фізичної(их) або повне  
офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Устілов Олександр Михайлович - Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Біг Медіа"  

  
 
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"  
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Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  4372  
 
Дата реєстрації договору                                 04.06.2019 
 

Вид 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 "Глобал Дайнемікс" - 
Міністерство оборони України  

  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Кунда Євген Миколайович  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  База даних "Програмно-інформаційний комплекс "Аксіома" ("ПІК 
"Аксіома") 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  База даних  
 

Номер реєстрації договору  4373  
 
Дата реєстрації договору                                 04.06.2019 

 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 

Повне ім'я фізичної(их) або повне  

офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Товариство з обмеженою відповідальністю "МОРІОН" - Товариство з 
обмеженою відповідальністю "ПРОКСІМА РІСЕРЧ ІНТЕРНЕШНЛ"  

  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Прокоф'єв Роман Володимирович  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Pharma HRM"  
 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  4374  
 
Дата реєстрації договору                                 04.06.2019 

 

Вид 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 "ТІМСОФТ" - Товариство 
з обмеженою відповідальністю "ПРОКСІМА РІСЕРЧ ІНТЕРНЕШНЛ"  

  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Демидюк Сергій Олексійович  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка ілюстрацій до календарів "Сам собі директор/Сама собі 
директор/Сам себе директор/Сама себе директор"  
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Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Ілюстрація, складений твір  
 

Номер реєстрації договору  4375  
 
Дата реєстрації договору                                 05.06.2019 

 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 

Повне ім'я фізичної(их) або повне  

офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Демидюк Сергій Олексійович - Стотика Ірина Євгеніївна  
  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Величко Вікторія Вікторівна  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний ілюстрований твір рекламно-інформаційного характеру 
у формі презентації "МАМИНА КАРТА Универсальная"  

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, ілюстрація, складений твір  
 

Номер реєстрації договору  4376  
 
Дата реєстрації договору                                 05.06.2019 

 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 
Повне ім'я фізичної(их) або повне  
офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Дочірнє підприємство "Талан Коммунікейшнс "Talan 
Communications" - Товариство з обмеженою відповідальністю "Талан 
Групп"  

  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Дмитренко Микола Миколайович, Серебряков Роман Анатолійович, 
Гіденко Сергій Олексійович, Власенко Владислав Олегович, Ждимора 
Олександр Вікторович, Остапець Олександр Миколайович  

 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Супер Кредит"  
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  4377  
 
Дата реєстрації договору                                 06.06.2019 

 

Вид 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 "АЛАРЕД ГРУП" - 
Товариство з обмеженою відповідальністю "ГЛОБАЛ КРЕДИТ"  

  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Марченко Олександра Олександрівна  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Текст пісні "Іванку"  
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Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Номер реєстрації договору  4378  
 
Дата реєстрації договору                                 07.06.2019 

 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 
Повне ім'я фізичної(их) або повне  
офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Марченко Олександра Олександрівна - Царюк Євген Володимирович  
  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Агафонов Олексій Вячеславович  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Креслення, що стосуються архітектури "Фасади пасажирського 
терміналу Комунального підприємства "Міжнародний аеропорт 
Запоріжжя" на вул. Блакітна, 4 у Шевченківському районі, м. 
Запоріжжя"  

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Креслення, що стосується архітектури  
 

Номер реєстрації договору  4379  
 
Дата реєстрації договору                                 10.06.2019 

 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 
Повне ім'я фізичної(их) або повне  
офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Агафонов Олексій Вячеславович - Товариство з обмеженою 
відповідальністю "УВТ ГРУП"  

  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Швидченко Олександр Володимирович, Сідько Роман Миколайович, 
Баркар Олександр Едуардович  

 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "iSellMore"  
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  4380  
 
Дата реєстрації договору                                 10.06.2019 

 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 
Повне ім'я фізичної(их) або повне  
офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Баркар Олександр Едуардович, Сідько Роман Миколайович, 
Швидченко Олександр Володимирович - Товариство з обмеженою 
відповідальністю "АЙСЕЛЛМО"  

  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Скіченко Олег Володимирович  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Nova. VoiceBiometrics"  
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Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  4381  
 
Дата реєстрації договору                                 10.06.2019 

 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 
Повне ім'я фізичної(их) або повне  
офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Скіченко Олег Володимирович - Товариство з обмеженою 
відповідальністю "НОВА АЙТІ"  

  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Ткач Олена Єгорівна  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір наукового характеру "Методика 
"Гімнастика Ліній"  

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Номер реєстрації договору  4382  
 
Дата реєстрації договору                                 10.06.2019 

 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 
Повне ім'я фізичної(их) або повне  
офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Ткач Олена Єгорівна - Товариство з обмеженою відповідальністю 
"Гімнастика Ліній"  

  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Шелест Микола Борисович, Лупенко Андрій Олександрович  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчальний твір "Визначення температури зарядів на вогневій 
позиції"  

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, ілюстрація, 
складений твір  

 

Номер реєстрації договору  4383  
 
Дата реєстрації договору                                 11.06.2019 

 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 
Повне ім'я фізичної(их) або повне  
офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Лупенко Андрій Олександрович, Шелест Микола Борисович - 
Сумський державний університет  

  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Сосновська Анна Вікторівна  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір образотворчого мистецтва графічного дизайну "Логотип 
"Autobanner"  
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Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 

Номер реєстрації договору  4384  
 
Дата реєстрації договору                                 11.06.2019 

 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 
Повне ім'я фізичної(их) або повне  
офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Сосновська Анна Вікторівна - Чернега Олександр Сергійович  
  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Романовський Олексій Євгенійович  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Термінал"  
 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  4385  
 
Дата реєстрації договору                                 11.06.2019 

 

Вид договору  Договір про передачу невиключного права на використання твору  
 

Повне ім'я фізичної(их) або повне  

офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Товариство з обмеженою відповідальністю "УКРСПЕЦСИСТЕМС" - 
Міністерство оборони України  

  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Шульга Євген Владиславович  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Програмний продукт "Pix backpack Android and IOS app"  
 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  4386  
 
Дата реєстрації договору                                 12.06.2019 

 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 

Повне ім'я фізичної(их) або повне  

офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Шульга Євген Владиславович - Pix Inc.  
  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Шульга Євген Владиславович  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Програмний продукт "Pix backpack control board software"  
 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  4387  
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Дата реєстрації договору                                 12.06.2019 

 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 

Повне ім'я фізичної(их) або повне  

офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Шульга Євген Владиславович - Pix Inc.  
  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Мельник Катерина Олександрівна  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий ілюстрований твір рекламно-інформаційного 
характеру "Культурна карта України"  

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, ілюстрація  
 

Номер реєстрації договору  4388  
 
Дата реєстрації договору                                 12.06.2019 

 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 

Повне ім'я фізичної(их) або повне  

офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Дочірнє підприємство "Талан Коммунікейшнс "Talan 
Communications" - Товариство з обмеженою відповідальністю "Талан 
Групп"  

  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Крюков Олексій Анатолійович  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Браузерна гра BeastKeeper"  
 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  4389  
 
Дата реєстрації договору                                 13.06.2019 

 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 

Повне ім'я фізичної(их) або повне  

офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Крюков Олексій Анатолійович - Алаєва Наталія Олександрівна  
  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Родіонов Олександр Вікторович  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Реєстр справ"  
 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  4390  
 
Дата реєстрації договору                                 19.06.2019 
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Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 

Повне ім'я фізичної(их) або повне  

офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Родіонов Олександр Вікторович - Управління соціального захисту 
населення Петропавлівської районної державної адміністрації  

  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Мельник Катерина Олександрівна  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий ілюстрований твір культурно-
інформаційного характеру "КАРТА КУЛЬТУРНОЇ ЛЮДИНИ"  

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, ілюстрація  
 

Номер реєстрації договору  4391  
 
Дата реєстрації договору                                 20.06.2019 

 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 

Повне ім'я фізичної(их) або повне  

офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Дочірнє підприємство "Талан Коммунікейшнс "Talan 
Communications" - Товариство з обмеженою відповідальністю "Талан 
Групп"  

  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Скуратовський Віктор Васильович, Шкляревський Володимир 
Георгійович  

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Аудіовізуальний твір "Відеокліп на пісню "JUST GIVE ME LOVE"  
 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Аудіовізуальний твір  
 

Номер реєстрації договору  4392  
 
Дата реєстрації договору                                 21.06.2019 

 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 

Повне ім'я фізичної(их) або повне  

офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Шкляревський Володимир Георгійович, Скуратовський Віктор 
Васильович - Товариство з обмеженою відповідальністю "ЄВА 
МЮЗІК"  

  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Волошинова Анна Олегівна  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір образотворчого мистецтва "Логотип "МАМА festa" та складений 
твір "Логобук до Логотипу "МАМА festa"  

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва, літературний письмовий твір, 
фотографічний твір, ілюстрація, ескіз, складений твір  

 



Авторське право і суміжні права. Бюлетень № 53, 2019 

 

1229 

Номер реєстрації договору  4393  
 
Дата реєстрації договору                                 25.06.2019 

 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 

Повне ім'я фізичної(их) або повне  

офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Волошинова Анна Олегівна - Січінава Олена Вячеславівна  
  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Дузян Олег Іванович  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Графічне зображення "ОБОЗРЕВАТЕЛЬ"  
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 

Номер реєстрації договору  4394  
 
Дата реєстрації договору                                 25.06.2019 

 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 
Повне ім'я фізичної(их) або повне  
офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Дузян Олег Іванович - Гриньов Антон Михайлович  
  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Кульбіт Дмитро Сергійович, Потапський Роман Вячеславович, 
Ломачевська Катерина Ігорівна, Кулаковський Сергій 
Володимирович, Галкіна Крістіна Олександрівна, Апостолов Віталій 
Юрійович, Ганношин Володимир Миколайович, Муращик Володимир 
Степанович, Шевчук Андрій Анатолійович, Головко Руслан 
Костянтинович, Дитюк Сергій Олександрович, Сайко Олександр 
Сергійович, Нескород Аркадій Олегович, Колодич Іван Михайлович, 
Швиденко Богдан Дмитрович  

 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "VIYAR PRO"  
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  4395  
 
Дата реєстрації договору                                 26.06.2019 

 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 
Повне ім'я фізичної(их) або повне  
офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Швиденко Богдан Дмитрович, Колодич Іван Михайлович, Нескород 
Аркадій Олегович, Сайко Олександр Сергійович, Дитюк Сергій 
Олександрович, Головко Руслан Костянтинович, Шевчук Андрій 
Анатолійович, Муращик Володимир Степанович, Ганношин 
Володимир Миколайович, Апостолов Віталій Юрійович, Галкіна 
Крістіна Олександрівна, Кулаковський Сергій Володимирович, 
Ломачевська Катерина Ігорівна, Потапський Роман Вячеславович, 
Кульбіт Дмитро Сергійович - Шкотніков Ярослав Євгенович  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Черкашин Сергій Вячеславович  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Система комплексної автоматизації 
підприємства SQtelCRM"  ("SQtelCRM") 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  4396  
 
Дата реєстрації договору                                 26.06.2019 

 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 

Повне ім'я фізичної(их) або повне  

офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Черкашин Сергій Вячеславович - Товариство з обмеженою 
відповідальністю "ЕС К'Ю Телеком"  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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. 

 

Сфера акредитації: у сфері розширеного колек-

тивного управління "право на справедливу вина-

городу, спільну для виконавців та виробників фо-

нограм (відеограм), за публічне виконання фоно-

вул. Євгена  

Сверстюка, 23,  

офіс 1016, м. Київ, 

02002, Україна 
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Номер свідоцтва, 

 дата видачі 

Повне               

найменування 

організації 

Сфера діяльності організації Місцезнаходження 

грам і зафіксованих у них виконань чи публічну 

демонстрацію відеограм і зафіксованих у них ви-

конань, опублікованих для використання з комер-

ційною метою" (3 роки, з 29.05.2019). 

 

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", 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 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: 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 дозво-

ляється здійснювати діяльність у сферах розшире-

ного та обов'язкового колективного управління, 

визначених у підпункті 2 пункту 1 наказу Мінеко-

номрозвитку від 13.02.2019 № 210 "Про реєстра-

цію організації колективного управління", до мо-

менту її акредитації в порядку, установленому за-

значеним 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;  

вул. Шовковична, 10, 

кв. 28, м. Київ, 01021
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Номер свідоцтва, 

 дата видачі 

Повне               

найменування 

організації 

Сфера діяльності організації Місцезнаходження 

- 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). 

 

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-

вул. Шовковична, 
10, оф. 28, м. Київ, 

01021, Україна 
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Номер свідоцтва, 

 дата видачі 

Повне               

найменування 

організації 

Сфера діяльності організації Місцезнаходження 

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, 
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. 
 
Сфера акредитації: у сфері розширеного колек-
тивного управління "право на справедливу вина-
городу, спільну для виконавців та виробників фо-
нограм (відеограм), за публічне виконання фоно-
грам і зафіксованих у них виконань чи публічну 

демонстрацію відеограм і зафіксованих у них ви-
конань, опублікованих для використання з комер-
ційною метою" (3 роки, з 29.05.2019). 
 
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 твора-

ми, що включені до складу аудіовізуальних творів;  

- публічне сповіщення музичних недраматичних 

творів з текстом і без тексту, включно з тими тво-

рами, що включені до складу аудіовізуальних тво-

рів, крім кабельної ретрансляції; 

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-

вул. Богдана  

Хмельницького, 41, 

літ. А, оф. 1-3,  

м. Київ, 01030, 

Україна 
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Номер свідоцтва, 

 дата видачі 

Повне               

найменування 

організації 

Сфера діяльності організації Місцезнаходження 

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 

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  

Громадська  

організація  

"Об'єднання  

колективного 

1) у будь-якій сфері добровільного колективного 

управління; 

2) у таких сферах розширеного 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 

"Про реєстрацію  

організації  

колективного 

управління" 

управління  

"Оберіг" 

- 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 уп-

равління (див. примітку):  

- 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 

Наказ 

Мінекономрозвитку 

від 28.05.2019  

№ 908  

"Про реєстрацію 

організації колек-

тивного управління" 

Всеукраїнська 

громадська 

організація 

"СІНЕМА" 

У сфері добровільного колективного управління 

майновими правами суб'єктів авторського права в 

аудіовізуальній сфері 

вул. Саксаганського, 

6, кімната 306,           

м. Київ, 01033 

Наказ 

Мінекономрозвитку 

від 10.06.2019  

№ 987  

"Про реєстрацію 

організації колек-

тивного управління" 

Всеукраїнська 

громадська 

організація 

"Всеукраїнська 

Ліга Авторів" 

У будь-якій сфері добровільного колективного 

управління майновими правами авторів 

вул. Соломянська,1, 

офіс 802, м. Київ, 

03035 

Наказ 

Мінекономрозвитку 

від 17.07.2019  

№ 1214  

"Про реєстрацію 

організації колек-

тивного управління" 

Громадська 

спілка  

"Коаліція 

аудіовізуальних 

і музичних 

прав" 

1) у будь-якій сфері добровільного колективного 

управління; 

2) у такій сфері обов'язкового колективного управ-

ління (див. примітку): 

- кабельна ретрансляція об'єктів авторського права і 

(або) суміжних прав, крім прав організацій мов-

лення щодо їхніх власних програм (передач) мов-

лення 

вул. Шовковична, 10, 

офіс 28, м. Київ, 

Україна, 01021 
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Відомості про Державну організацію "Українське агентство з авторських та суміжних прав",  

свідоцтво про облік організації колективного управління якої, видане до набрання чинності  

Законом України "Про ефективне управління майновими правами правовласників у сфері авторського права  

і (або) суміжних прав",  втратить чинність після завершення реалізації процедур, передбачених пунктами  

4-5 розділу VI "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України № 2415 "Про ефективне управління  

майновими правами правовласників у сфері авторського права і (або) суміжних прав" 

 

Номер свідоцтва, 

 дата видачі 

Повне               

найменування 

організації 

Сфера діяльності організації Місцезнаходження 

Свідоцтво про 

облік організації 

колективного 

управління  

№ 3/2003  

від 22.08.2003 

Державна 

організація 

"Українське 

агентство з  

авторських та 

суміжних прав" 

Управління на колективній основі майновими 

правами суб'єктів авторського права і суміжних 

прав 

вул. Хрещатик, 44, 

поверх 3, м. Київ, 

01001 

 

 



ВІДОМОСТІ ПРО УПОВНОВАЖЕНІ ОРГАНІЗАЦІЇ КОЛЕКТИВНОГО 
УПРАВЛІННЯ, ЯКІ ЗДІЙСНЮЮТЬ ЗБИРАННЯ І РОЗПОДІЛ ВИ-
НАГОРОДИ (РОЯЛТІ) ЗА ВИКОРИСТАННЯ ОПУБЛІКОВАНИХ ІЗ 
КОМЕРЦІЙНОЮ МЕТОЮ ФОНОГРАМ І ВІДЕОГРАМ ТА ЗАФІКСО-
ВАНИХ У НИХ ВИКОНАНЬ 
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Станом на 24 квітня 2019 року свідоцтва про уповноважені організації колективного управління, які 

здійснюють збирання і розподіл винагороди (роялті) за використання опублікованих із комерційною метою 

фонограм і відеограм та зафіксованих у них виконань втратили чинність. 

 



ВІДОМОСТІ ПРО УПОВНОВАЖЕНІ ОРГАНІЗАЦІЇ КОЛЕКТИВНОГО УПРАВЛІННЯ, ЯКІ ПРО-
ДОВЖУЮТЬ ДІЯЛЬНІСТЬ ЯК УПОВНОВАЖЕНІ ОРГАНІЗАЦІЇ КОЛЕКТИВНОГО УПРАВ-
ЛЯННЯ ЩОДО ЗБИРАННЯ І РОЗПОДІЛУ МІЖ СУБ'ЄКТАМИ АВТОРСЬКОГО ПРАВА І 
(АБО) СУМІЖНИХ ПРАВ КОШТІВ ВІД ВІДРАХУВАНЬ (ВІДСОТКІВ) ВИРОБНИКАМИ ТА ІМ-
ПОРТЕРАМИ ОБЛАДНАННЯ І МАТЕРІАЛЬНИХ НОСІЇВ, ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ ЯКИХ У 
ДОМАШНІХ УМОВАХ МОЖНА ЗДІЙСНИТИ ВІДТВОРЕННЯ ТВОРІВ І ВИКОНАНЬ, ЗАФІК-
СОВАНИХ У ФОНОГРАМАХ І (АБО) ВІДЕОГРАМАХ, І СВІДОЦТВА ЯКИХ ПРО ОБЛІК ОР-
ГАНІЗАЦІЙ КОЛЕКТИВНОГО УПРАВЛІННЯ, ПРО УПОВНОВАЖЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЙ КО-
ЛЕКТИВНОГО УПРАВЛІННЯ У ЗАЗНАЧЕНИХ СФЕРАХ, ВИДАНІ ДО НАБРАННЯ ЧИННОС-
ТІ ЗАКОНОМ УКРАЇНИ "ПРО ЕФЕКТИВНЕ УПРАВЛІННЯ МАЙНОВИМИ ПРАВАМИ ПРА-
ВОВЛАСНИКІВ У СФЕРІ АВТОРСЬКОГО ПРАВА І (АБО) СУМІЖНИХ ПРАВ", ВТРАЧАЮТЬ 
ЧИННІСТЬ ЧЕРЕЗ ЧОТИРНАДЦЯТЬ МІСЯЦІВ З ДНЯ НАБРАННЯ ЧИННОСТІ ЦИМ ЗАКО-
НОМ, З ДАТИ ЗАКІНЧЕННЯ ПРИЙОМУ ЗАЯВ НА УЧАСТЬ В КОНКУРСІ НА АКРЕДИТАЦІЮ 
У СФЕРІ ОБОВ'ЯЗКОВОГО  КОЛЕКТИВНОГО УПРАВЛІННЯ "ВІДТВОРЕННЯ В ДОМАШНІХ 
УМОВАХ І В ОСОБИСТИХ ЦІЛЯХ ТВОРІВ, ВИКОНАНЬ, ЗАФІКСОВАНИХ У ФОНОГРАМАХ, 
ВІДЕОГРАМАХ, ЇХ ПРИМІРНИКАХ, А ТАКОЖ АУДІОВІЗУАЛЬНИХ ТВОРІВ ТА ЇХ ПРИМІР-
НИКІВ" (ПУНКТ 3 РОЗДІЛУ VI "ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ" ЗАКОНУ) 
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Номер свідоцтва,             

дата видачі 

Повне найменування 

організації 

Сфера діяльності уповноваженої організації Місцезнаходження 

Свідоцтво про облік 

організації колективного 

управління  

№ 4/2003  

від 22.08.2003 

 

Свідоцтво про                   

уповноваження 

організації колективного 

управління № 2/У  

від 20.12.2007 

Об'єднання 

підприємств 

"Український  

музичний альянс" 

Уповноважена здійснювати 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 

Ілюстрація 

87454, 87463, 87464, 87472, 87541, 87561, 87568, 87569, 87570, 87571, 87572, 87573, 

87574, 87575, 87576, 87577, 87592, 87596, 87597, 87662, 87667, 87668, 87669, 87670, 

87671, 87672, 87673, 87674, 87675, 87676, 87677, 87678, 87679, 87680, 87681, 87682, 

87683, 87684, 87694, 87714, 87715, 87716, 87717, 87815, 87822, 87823, 87853, 87868, 

87873, 87874, 87875, 87878, 87883, 87956, 87969, 87971, 87974, 87978, 87979, 88012, 

88026, 88042, 88043, 88044, 88045, 88050, 88063, 88064, 88104, 88105, 88106, 88187, 

88201, 88220, 88224, 88227, 88238, 88239, 88241, 88314, 88317, 88318, 88329, 88332, 

88334, 88335, 88459, 88490, 88534, 88540, 88564, 88565, 88566, 88663, 88664, 88665, 

88666, 88667, 88668, 88705, 88706, 88731, 88733, 88752, 88754, 88756, 88758, 88772, 

88778, 88863, 88868, 88871, 88894, 88905, 88907, 88908, 88911, 88912, 88920, 88974, 

88988, 88990, 89023, 89028, 89084, 89127, 89132, 89133, 89138, 89149, 89151, 89152, 

89153, 89167, 89266, 89271, 89273, 89275, 89286, 89368, 89377, 89407, 89417, 89421, 

89490, 89492, 89547, 89577, 89578, 89600, 89620, 89621, 89634, 89647, 89769, 89778, 

89804, 89805, 89807, 89813, 89853, 89854, 89855, 89856, 89857, 89887, 89888, 89915, 

90066, 90075, 90079, 90085, 90104, 90124, 90133, 90134, 90192, 90194, 90196, 90227 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Аудіовізуальний твір 

88078, 88489, 88528, 88671, 88960, 90018, 90031 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

База даних 

87649 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Драматичний твір 

89928 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Ескіз 

87413, 88002, 88003, 88568, 88615, 89163, 89164, 89165, 89266, 89489, 89497, 89784, 

90195 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Збірник творів 

88878, 89287, 89322, 89535 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Комп'ютерна програма 

87362, 87363, 87376, 87385, 87386, 87387, 87388, 87389, 87410, 87412, 87415, 87428, 

87434, 87460, 87469, 87473, 87488, 87489, 87532, 87533, 87534, 87535, 87536, 87538, 

87540, 87562, 87565, 87589, 87590, 87593, 87600, 87601, 87663, 87664, 87665, 87690, 

87730, 87731, 87752, 87780, 87781, 87782, 87783, 87784, 87785, 87786, 87847, 87848, 

87849, 87856, 87858, 87859, 87879, 87880, 87881, 87893, 87922, 87923, 87955, 87959, 

87961, 87962, 88005, 88017, 88018, 88019, 88020, 88023, 88076, 88085, 88088, 88089, 

88093, 88109, 88144, 88145, 88146, 88155, 88161, 88174, 88175, 88176, 88188, 88200, 
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88213, 88242, 88281, 88300, 88301, 88303, 88304, 88305, 88306, 88307, 88308, 88315, 

88320, 88333, 88337, 88339, 88340, 88371, 88390, 88397, 88399, 88430, 88480, 88487, 

88488, 88511, 88512, 88517, 88525, 88538, 88599, 88606, 88611, 88617, 88623, 88662, 

88765, 88770, 88791, 88792, 88793, 88794, 88797, 88807, 88836, 88862, 88873, 88890, 

88892, 88913, 88940, 88941, 88942, 88944, 88945, 88946, 88947, 88948, 88952, 88953, 

88954, 88955, 88956, 88957, 88961, 88972, 88973, 88975, 88984, 88992, 89014, 89015, 

89016, 89032, 89034, 89042, 89052, 89065, 89126, 89136, 89140, 89141, 89142, 89143, 

89158, 89159, 89198, 89208, 89210, 89213, 89214, 89215, 89216, 89217, 89218, 89219, 

89220, 89221, 89222, 89242, 89243, 89259, 89276, 89283, 89325, 89326, 89337, 89338, 

89339, 89349, 89350, 89351, 89355, 89371, 89373, 89387, 89419, 89438, 89439, 89440, 

89442, 89443, 89444, 89466, 89467, 89468, 89469, 89470, 89471, 89472, 89473, 89474, 

89475, 89476, 89477, 89478, 89479, 89480, 89501, 89505, 89507, 89508, 89522, 89536, 

89549, 89570, 89588, 89601, 89602, 89619, 89622, 89623, 89649, 89685, 89692, 89703, 

89705, 89719, 89720, 89722, 89742, 89750, 89751, 89757, 89761, 89775, 89776, 89799, 

89830, 89831, 89843, 89844, 89845, 89847, 89868, 89869, 89870, 89874, 89876, 89877, 

89878, 89897, 89898, 89926, 89927, 89931, 89944, 89951, 89952, 90007, 90017, 90019, 

90048, 90067, 90091, 90125, 90127, 90144, 90145, 90157, 90160, 90163, 90164, 90166, 

90173, 90174, 90176, 90189, 90190, 90191, 90201, 90202, 90221, 90225 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Креслення 

87992, 88316, 88568, 89275, 89334, 89490, 89634, 90192, 90194, 90196 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Літературний письмовий твір 

87361, 87366, 87375, 87391, 87411, 87422, 87423, 87426, 87453, 87456, 87461, 87464, 

87466, 87470, 87594, 87595, 87598, 87636, 87648, 87650, 87693, 87694, 87706, 87707, 

87733, 87741, 87742, 87749, 87768, 87790, 87815, 87817, 87819, 87820, 87821, 87822, 

87830, 87831, 87832, 87837, 87838, 87840, 87841, 87844, 87845, 87852, 87853, 87857, 

87860, 87863, 87868, 87883, 87885, 87896, 87897, 87898, 87908, 87909, 87935, 87960, 

87995, 88006, 88013, 88014, 88015, 88026, 88031, 88040, 88059, 88079, 88083, 88091, 

88092, 88103, 88104, 88105, 88106, 88111, 88112, 88124, 88128, 88135, 88136, 88137, 

88138, 88153, 88154, 88159, 88162, 88163, 88165, 88186, 88260, 88266, 88295, 88302, 

88314, 88321, 88354, 88355, 88359, 88368, 88369, 88370, 88379, 88382, 88384, 88386, 

88388, 88389, 88391, 88401, 88402, 88406, 88408, 88409, 88411, 88429, 88434, 88462, 

88464, 88466, 88467, 88482, 88485, 88490, 88526, 88529, 88564, 88565, 88566, 88568, 

88604, 88605, 88607, 88613, 88616, 88624, 88645, 88646, 88647, 88648, 88649, 88652, 

88674, 88692, 88693, 88700, 88705, 88706, 88711, 88719, 88720, 88726, 88728, 88733, 

88741, 88771, 88782, 88795, 88796, 88810, 88837, 88838, 88839, 88840, 88841, 88868, 

88889, 88943, 88962, 88964, 88970, 88974, 88988, 89010, 89011, 89012, 89013, 89041, 

89057, 89069, 89070, 89081, 89084, 89125, 89138, 89139, 89147, 89165, 89166, 89167, 

89241, 89255, 89286, 89311, 89312, 89321, 89334, 89340, 89342, 89357, 89368, 89379, 

89393, 89394, 89399, 89400, 89402, 89404, 89406, 89411, 89412, 89422, 89434, 89446, 

89492, 89496, 89530, 89534, 89537, 89538, 89539, 89540, 89541, 89542, 89547, 89558, 

89559, 89565, 89577, 89581, 89590, 89591, 89599, 89604, 89648, 89671, 89687, 89691, 

89695, 89704, 89709, 89711, 89714, 89725, 89764, 89778, 89780, 89781, 89782, 89783, 

89786, 89787, 89788, 89789, 89813, 89822, 89833, 89839, 89858, 89883, 89885, 89895, 

89900, 89910, 89911, 89912, 89913, 89914, 89916, 89918, 89921, 89922, 89925, 89928, 

89938, 89939, 89940, 89941, 89946, 89948, 89964, 89966, 89968, 89969, 89977, 90020, 

90026, 90027, 90033, 90049, 90050, 90051, 90052, 90053, 90054, 90085, 90087, 90096, 

90097, 90098, 90103, 90106, 90152, 90153, 90154, 90161, 90179, 90181, 90185, 90192, 

90194, 90196, 90204, 90227, 90236 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Літературний письмовий твір (дитяча література) 

88530, 89838 
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Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Літературний письмовий твір (поезія) 

87369, 87513, 87531, 87618, 87652, 87653, 88025, 88193, 88255, 88358, 88362, 88364, 

88365, 88366, 88367, 88620, 88657, 88658, 88659, 88749, 88750, 88751, 88753, 88755, 

88878, 88971, 89080, 89413, 89414, 89605, 89716, 89814, 89815, 89923, 89930 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Літературний письмовий твір белетристичного характеру 

87729, 88535, 88536, 89862, 89871, 90151, 90208 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Літературний письмовий твір навчального характеру 

87382, 87383, 87384, 87405, 87424, 87425, 87427, 87433, 87436, 87437, 87438, 87439, 

87486, 87487, 87493, 87517, 87518, 87519, 87520, 87521, 87522, 87523, 87524, 87525, 

87526, 87527, 87528, 87550, 87568, 87569, 87570, 87571, 87572, 87573, 87574, 87575, 

87576, 87577, 87578, 87579, 87580, 87584, 87596, 87597, 87611, 87612, 87613, 87614, 

87615, 87616, 87617, 87667, 87668, 87669, 87670, 87671, 87672, 87673, 87674, 87675, 

87676, 87677, 87678, 87679, 87680, 87681, 87682, 87683, 87684, 87714, 87715, 87716, 

87717, 87740, 87761, 87763, 87787, 87878, 87927, 87928, 87993, 88032, 88044, 88045, 

88075, 88147, 88164, 88203, 88208, 88217, 88245, 88322, 88324, 88326, 88374, 88375, 

88376, 88377, 88378, 88506, 88507, 88772, 88776, 88778, 88780, 88781, 88799, 88833, 

88864, 88875, 88876, 88877, 88920, 88969, 89019, 89122, 89123, 89124, 89134, 89239, 

89254, 89256, 89257, 89566, 89567, 89569, 89600, 89635, 89710, 89712, 89721, 89769, 

89826, 89828, 89829, 89873, 90028, 90029, 90030, 90032, 90034, 90126, 90128, 90129, 

90130 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Літературний письмовий твір науково-освітнього характеру 

87807, 88011, 88609, 88610, 89018, 89021, 89051, 90036, 90037, 90038, 90039, 90040 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Літературний письмовий твір науково-популярного характеру 

89274 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Літературний письмовий твір науково-практичного характеру 

87372, 87619, 87624, 87637, 87640, 87643, 87644, 87647, 87662, 87687, 87688, 87748, 

87750, 87751, 87800, 87802, 87805, 87806, 87811, 87813, 87827, 87829, 87874, 87876, 

87970, 87971, 87974, 87975, 87976, 87977, 87978, 88063, 88064, 88065, 88107, 88123, 

88185, 88218, 88219, 88220, 88221, 88222, 88223, 88224, 88225, 88226, 88227, 88228, 

88229, 88230, 88231, 88232, 88323, 88325, 88330, 88336, 88338, 88543, 88544, 88545, 

88548, 88549, 88550, 88551, 88552, 88553, 88555, 88556, 88573, 88574, 88592, 88593, 

88594, 88600, 88689, 88694, 88775, 88872, 88926, 88929, 88932, 88985, 89007, 89028, 

89146, 89224, 89225, 89226, 89227, 89228, 89244, 89245, 89262, 89495, 89550, 89560, 

89629, 89630, 89631, 89632, 89633, 89728, 89729, 89731, 89732, 89733, 89735, 89736, 

89737, 89738, 89739, 89740, 89800, 89842, 89886, 89906, 90022, 90060, 90070, 90104, 

90187, 90188 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Літературний письмовий твір науково-прикладного характеру 

88760, 88762, 90229, 90234, 90235 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Літературний письмовий твір науково-технічного характеру 

87417, 87823, 87900, 88086, 88332, 89078, 89149, 89151, 89620, 89621, 89853, 89854, 

89855, 89856, 89857, 89917 
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Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

87359, 87360, 87364, 87365, 87371, 87373, 87374, 87378, 87379, 87380, 87381, 87392, 

87393, 87394, 87395, 87396, 87397, 87398, 87399, 87400, 87401, 87402, 87403, 87404, 

87406, 87407, 87408, 87414, 87416, 87418, 87419, 87420, 87421, 87431, 87440, 87441, 

87442, 87443, 87444, 87445, 87448, 87449, 87450, 87451, 87454, 87457, 87458, 87459, 

87465, 87481, 87482, 87483, 87484, 87485, 87490, 87491, 87492, 87514, 87515, 87516, 

87529, 87530, 87537, 87541, 87544, 87545, 87546, 87547, 87548, 87563, 87564, 87566, 

87567, 87581, 87582, 87583, 87610, 87622, 87623, 87625, 87626, 87627, 87638, 87639, 

87641, 87642, 87645, 87646, 87654, 87655, 87656, 87657, 87658, 87659, 87660, 87661, 

87666, 87685, 87686, 87695, 87696, 87697, 87698, 87699, 87701, 87702, 87703, 87704, 

87705, 87718, 87719, 87722, 87724, 87726, 87727, 87728, 87732, 87743, 87744, 87745, 

87746, 87747, 87753, 87754, 87755, 87756, 87757, 87758, 87759, 87760, 87769, 87770, 

87771, 87772, 87773, 87774, 87775, 87776, 87778, 87779, 87788, 87791, 87792, 87793, 

87794, 87795, 87796, 87797, 87798, 87799, 87801, 87803, 87804, 87808, 87809, 87810, 

87812, 87814, 87824, 87825, 87826, 87828, 87833, 87834, 87835, 87836, 87839, 87842, 

87843, 87850, 87851, 87854, 87861, 87862, 87864, 87865, 87866, 87867, 87869, 87870, 

87871, 87872, 87873, 87875, 87877, 87882, 87884, 87886, 87887, 87888, 87889, 87890, 

87891, 87892, 87894, 87895, 87899, 87901, 87903, 87904, 87905, 87924, 87929, 87930, 

87931, 87932, 87933, 87934, 87936, 87937, 87938, 87939, 87940, 87941, 87942, 87943, 

87944, 87945, 87946, 87947, 87948, 87949, 87951, 87952, 87953, 87954, 87956, 87957, 

87958, 87963, 87964, 87965, 87966, 87967, 87968, 87969, 87972, 87973, 87979, 87980, 

87981, 87982, 87983, 87984, 87985, 87986, 87987, 87988, 87989, 87990, 87991, 87994, 

87996, 87999, 88000, 88001, 88004, 88007, 88008, 88009, 88010, 88012, 88021, 88022, 

88027, 88028, 88029, 88030, 88033, 88034, 88035, 88036, 88037, 88038, 88039, 88041, 

88042, 88043, 88046, 88047, 88048, 88049, 88050, 88051, 88052, 88053, 88054, 88055, 

88056, 88057, 88062, 88066, 88067, 88068, 88069, 88070, 88071, 88072, 88073, 88074, 

88077, 88084, 88095, 88096, 88100, 88101, 88102, 88110, 88125, 88126, 88127, 88129, 

88130, 88131, 88132, 88139, 88140, 88141, 88142, 88143, 88149, 88152, 88156, 88157, 

88158, 88160, 88166, 88167, 88168, 88169, 88170, 88171, 88172, 88177, 88178, 88179, 

88180, 88181, 88182, 88183, 88184, 88192, 88194, 88195, 88199, 88201, 88202, 88204, 

88205, 88206, 88207, 88209, 88212, 88214, 88233, 88234, 88235, 88236, 88237, 88238, 

88239, 88240, 88241, 88243, 88244, 88246, 88247, 88248, 88249, 88250, 88251, 88252, 

88253, 88254, 88261, 88262, 88263, 88264, 88265, 88267, 88268, 88269, 88270, 88271, 

88272, 88273, 88274, 88275, 88276, 88277, 88278, 88279, 88280, 88282, 88283, 88284, 

88285, 88288, 88289, 88290, 88291, 88292, 88293, 88309, 88310, 88311, 88312, 88313, 

88317, 88318, 88319, 88327, 88328, 88329, 88331, 88334, 88335, 88341, 88342, 88343, 

88344, 88345, 88346, 88347, 88348, 88349, 88350, 88351, 88352, 88353, 88356, 88363, 

88372, 88373, 88381, 88383, 88385, 88387, 88394, 88400, 88403, 88404, 88405, 88407, 

88410, 88412, 88413, 88414, 88415, 88416, 88417, 88418, 88419, 88420, 88422, 88423, 

88424, 88425, 88426, 88427, 88431, 88432, 88433, 88435, 88440, 88441, 88442, 88444, 

88445, 88446, 88447, 88448, 88449, 88450, 88451, 88452, 88453, 88454, 88455, 88456, 

88457, 88458, 88459, 88460, 88461, 88463, 88465, 88468, 88469, 88470, 88471, 88472, 

88473, 88474, 88475, 88476, 88477, 88478, 88479, 88481, 88491, 88492, 88493, 88494, 

88495, 88496, 88497, 88498, 88499, 88500, 88501, 88502, 88503, 88504, 88505, 88508, 

88509, 88510, 88513, 88514, 88515, 88516, 88518, 88519, 88520, 88521, 88522, 88523, 

88524, 88527, 88533, 88534, 88537, 88539, 88540, 88542, 88546, 88554, 88559, 88560, 

88561, 88562, 88563, 88569, 88571, 88572, 88575, 88576, 88577, 88578, 88579, 88580, 

88581, 88582, 88583, 88584, 88585, 88586, 88587, 88588, 88589, 88590, 88591, 88598, 

88601, 88602, 88603, 88608, 88612, 88618, 88619, 88621, 88622, 88625, 88626, 88627, 

88628, 88629, 88630, 88631, 88632, 88633, 88635, 88636, 88637, 88638, 88639, 88640, 

88641, 88642, 88643, 88644, 88650, 88651, 88653, 88654, 88655, 88656, 88660, 88663, 

88664, 88665, 88666, 88667, 88668, 88669, 88675, 88676, 88677, 88678, 88679, 88680, 

88681, 88682, 88683, 88684, 88685, 88686, 88687, 88688, 88695, 88696, 88697, 88698, 

88699, 88701, 88702, 88703, 88704, 88707, 88708, 88709, 88710, 88712, 88713, 88714, 

88715, 88716, 88717, 88718, 88721, 88722, 88729, 88730, 88732, 88734, 88737, 88739, 

88744, 88745, 88746, 88747, 88748, 88752, 88754, 88756, 88757, 88758, 88769, 88772, 
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88773, 88774, 88776, 88777, 88778, 88779, 88780, 88783, 88784, 88785, 88786, 88787, 

88788, 88789, 88790, 88798, 88800, 88801, 88802, 88803, 88806, 88809, 88811, 88812, 

88813, 88814, 88815, 88816, 88817, 88818, 88819, 88820, 88821, 88822, 88823, 88825, 

88827, 88828, 88829, 88830, 88831, 88832, 88834, 88835, 88842, 88843, 88844, 88845, 

88846, 88847, 88848, 88849, 88850, 88851, 88852, 88853, 88854, 88855, 88856, 88857, 

88858, 88859, 88860, 88861, 88863, 88866, 88867, 88870, 88874, 88879, 88887, 88888, 

88891, 88893, 88895, 88896, 88897, 88898, 88899, 88900, 88901, 88902, 88903, 88904, 

88905, 88906, 88907, 88908, 88909, 88910, 88911, 88912, 88914, 88921, 88922, 88923, 

88924, 88925, 88927, 88928, 88930, 88931, 88935, 88936, 88937, 88938, 88939, 88949, 

88950, 88958, 88959, 88963, 88965, 88966, 88967, 88968, 88976, 88977, 88978, 88979, 

88980, 88981, 88982, 88983, 88986, 88987, 88989, 88990, 88991, 88993, 88994, 88995, 

88996, 88997, 88998, 88999, 89000, 89001, 89002, 89003, 89004, 89005, 89006, 89008, 

89009, 89017, 89020, 89023, 89024, 89026, 89027, 89029, 89030, 89031, 89033, 89035, 

89036, 89038, 89040, 89043, 89044, 89045, 89046, 89047, 89048, 89049, 89050, 89054, 

89062, 89063, 89066, 89067, 89068, 89072, 89073, 89074, 89076, 89079, 89083, 89085, 

89086, 89087, 89088, 89089, 89090, 89091, 89092, 89093, 89094, 89095, 89096, 89097, 

89098, 89099, 89100, 89101, 89102, 89103, 89104, 89105, 89106, 89107, 89108, 89109, 

89110, 89111, 89112, 89120, 89121, 89127, 89128, 89129, 89130, 89131, 89132, 89133, 

89144, 89145, 89148, 89150, 89152, 89153, 89154, 89155, 89156, 89157, 89160, 89161, 

89162, 89168, 89169, 89170, 89171, 89172, 89173, 89174, 89175, 89176, 89177, 89178, 

89179, 89180, 89181, 89182, 89183, 89184, 89185, 89186, 89187, 89188, 89189, 89190, 

89191, 89192, 89195, 89197, 89209, 89211, 89212, 89223, 89229, 89230, 89231, 89232, 

89233, 89234, 89235, 89236, 89237, 89238, 89240, 89246, 89249, 89250, 89251, 89252, 

89253, 89258, 89260, 89268, 89269, 89270, 89271, 89272, 89273, 89277, 89278, 89280, 

89282, 89315, 89316, 89317, 89318, 89320, 89323, 89327, 89328, 89329, 89330, 89331, 

89332, 89333, 89335, 89336, 89341, 89344, 89345, 89346, 89347, 89348, 89352, 89354, 

89364, 89365, 89366, 89367, 89374, 89375, 89376, 89377, 89378, 89380, 89381, 89382, 

89383, 89384, 89385, 89386, 89388, 89389, 89390, 89391, 89392, 89407, 89415, 89416, 

89417, 89418, 89420, 89421, 89433, 89437, 89441, 89484, 89485, 89486, 89487, 89488, 

89494, 89498, 89499, 89500, 89502, 89503, 89504, 89506, 89520, 89521, 89529, 89543, 

89544, 89545, 89546, 89551, 89552, 89553, 89554, 89555, 89556, 89561, 89562, 89563, 

89564, 89568, 89579, 89589, 89594, 89595, 89596, 89597, 89598, 89644, 89645, 89646, 

89647, 89674, 89675, 89676, 89677, 89678, 89679, 89680, 89681, 89682, 89683, 89684, 

89686, 89688, 89689, 89690, 89693, 89696, 89697, 89698, 89699, 89700, 89701, 89702, 

89706, 89707, 89708, 89717, 89727, 89730, 89734, 89741, 89753, 89754, 89755, 89756, 

89758, 89759, 89760, 89762, 89763, 89765, 89766, 89767, 89768, 89791, 89792, 89793, 

89794, 89795, 89796, 89797, 89798, 89801, 89802, 89803, 89804, 89805, 89806, 89807, 

89808, 89809, 89810, 89812, 89816, 89817, 89818, 89819, 89820, 89821, 89823, 89824, 

89825, 89827, 89836, 89837, 89840, 89841, 89846, 89848, 89849, 89859, 89860, 89861, 

89863, 89879, 89880, 89881, 89882, 89889, 89890, 89891, 89892, 89893, 89901, 89902, 

89903, 89904, 89905, 89907, 89908, 89909, 89915, 89932, 89933, 89934, 89935, 89936, 

89937, 89942, 89945, 89949, 89950, 89953, 89958, 89960, 89963, 89970, 89971, 89972, 

89973, 89974, 89975, 89976, 89980, 89982, 90008, 90009, 90010, 90011, 90012, 90013, 

90014, 90015, 90016, 90021, 90023, 90024, 90025, 90041, 90043, 90044, 90045, 90046, 

90059, 90065, 90066, 90068, 90069, 90071, 90072, 90073, 90074, 90075, 90076, 90078, 

90079, 90080, 90081, 90082, 90083, 90084, 90086, 90089, 90090, 90092, 90093, 90094, 

90095, 90100, 90101, 90105, 90107, 90108, 90109, 90110, 90111, 90112, 90113, 90114, 

90117, 90118, 90119, 90120, 90122, 90123, 90124, 90131, 90132, 90133, 90134, 90135, 

90138, 90139, 90140, 90141, 90142, 90143, 90146, 90147, 90148, 90149, 90150, 90155, 

90156, 90165, 90167, 90168, 90169, 90170, 90171, 90177, 90178, 90180, 90183, 90197, 

90198, 90199, 90200, 90207, 90209, 90210, 90211, 90213, 90214, 90215, 90216, 90217, 

90218, 90219, 90220, 90222, 90223, 90224, 90226, 90228, 90230, 90231, 90232, 90233 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Літературний письмовий твір практичного характеру 

87463, 87561, 87591, 87592, 88190, 88735, 88736, 88871, 88894, 89266, 89887, 89888, 

89943, 89957, 90069 
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Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Літературний письмовий твір публіцистичного характеру 

88361, 89077, 89082, 89209, 89929 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Літературний письмовий твір технічного характеру 

89137, 89324, 89592, 89835 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Літературний письмовий твір учбово-практичного характеру 

87370, 87472, 87474, 87475, 87476, 87477, 87478, 87585, 87586, 87587, 87588, 87602, 

87603, 87604, 87605, 87606, 87607, 87608, 87609, 87628, 87629, 87630, 87631, 87632, 

87633, 87708, 87709, 87710, 87711, 87712, 87713, 87720, 87721, 87723, 87725, 87734, 

87735, 87736, 87737, 87738, 87739, 88097, 88098, 88099, 88557, 88558, 88865, 89022, 

89199, 89509, 89864, 89865, 89866, 89867, 90042, 90121, 90162 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Літературний письмовий твір учбового характеру 

87429, 87430, 87446, 87447, 88286, 88287, 88437, 88438, 88439, 88570 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Літературний письмовий твір, створений для кіно 

87599, 87921, 88016, 88058, 88173, 88670, 88672, 88804, 88805, 88934, 89039, 89267, 

89353, 89356, 89369, 89370, 89372, 89481, 89580, 89628, 89726, 89811, 89896, 89967, 

89978, 89979, 89981, 89983, 89985, 89986, 89997, 89998, 89999, 90000, 90001, 90002, 

90003, 90004, 90005, 90006, 90077 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Літературний письмовий твір, створений для радіо 

88723, 88724 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Літературний письмовий твір, створений для телебачення 

88547, 88661, 89723 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Музичний твір без тексту 

87452, 87455, 87531, 87551, 87552, 87553, 87554, 87764, 87920, 88094, 88148, 88380, 

88392, 88395, 88421, 88690, 88691, 88740, 88919, 89064, 89200, 89201, 89202, 89203, 

89204, 89205, 89206, 89207, 89307, 89308, 89309, 89310, 89313, 89458, 89459, 89460, 

89461, 89462, 89463, 89464, 89465, 89523, 89524, 89525, 89526, 89527, 89528, 89894, 

90055, 90056, 90057, 90058, 90115 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Музичний твір з текстом 

87367, 87368, 87435, 87468, 87471, 87480, 87494, 87495, 87496, 87497, 87498, 87499, 

87500, 87501, 87502, 87503, 87504, 87505, 87506, 87507, 87508, 87509, 87510, 87511, 

87512, 87531, 87539, 87542, 87543, 87549, 87762, 87765, 87766, 87767, 87777, 87789, 

87818, 87846, 87902, 87906, 87907, 87911, 87912, 87913, 87914, 87915, 87916, 87917, 

87918, 87919, 87997, 87998, 88025, 88060, 88061, 88080, 88081, 88082, 88087, 88090, 

88150, 88151, 88187, 88189, 88210, 88211, 88294, 88296, 88297, 88298, 88299, 88357, 

88358, 88421, 88483, 88484, 88486, 88541, 88567, 88596, 88597, 88673, 88727, 88742, 

88743, 88824, 88826, 88880, 88881, 88882, 88883, 88884, 88885, 88886, 88915, 88916, 

88917, 88918, 88933, 88951, 89025, 89064, 89135, 89193, 89194, 89196, 89247, 89248, 

89261, 89263, 89264, 89265, 89284, 89285, 89288, 89289, 89290, 89291, 89292, 89293, 

89294, 89295, 89296, 89297, 89298, 89299, 89300, 89301, 89302, 89303, 89304, 89305, 

89319, 89322, 89358, 89359, 89360, 89361, 89362, 89363, 89397, 89398, 89423, 89424, 
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89425, 89426, 89427, 89428, 89429, 89430, 89431, 89432, 89435, 89445, 89447, 89448, 

89449, 89450, 89451, 89452, 89453, 89454, 89455, 89456, 89457, 89510, 89511, 89512, 

89513, 89514, 89515, 89516, 89517, 89518, 89519, 89531, 89532, 89533, 89535, 89548, 

89582, 89583, 89584, 89585, 89586, 89587, 89603, 89607, 89608, 89609, 89610, 89611, 

89612, 89613, 89614, 89615, 89616, 89617, 89618, 89650, 89651, 89652, 89653, 89654, 

89655, 89656, 89657, 89658, 89659, 89660, 89661, 89662, 89663, 89664, 89665, 89666, 

89667, 89668, 89669, 89672, 89673, 89713, 89715, 89752, 89785, 89790, 89832, 89850, 

89924, 89947, 89954, 89955, 89956, 90061, 90062, 90063, 90064, 90116, 90175, 90203, 

90212 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Музично-драматичний твір 

87479, 90099 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

План 

89436 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Постановка твору, створеного для сценічного показу 

89571, 89572, 89573, 89574, 89575, 89576, 90099 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Похідний твір 

87387, 87388, 87389, 87428, 87432, 87462, 88148, 88393, 88396, 88397, 88541, 88690, 

88691, 88741, 88833, 88836, 89199, 89372, 89564, 89571, 89572, 89573, 89574, 89575, 

89670, 89777, 89851, 90037, 90038, 90077, 90099, 90158 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Складений твір 

87411, 87423, 87426, 87432, 87435, 87455, 87461, 87462, 87468, 87480, 87513, 87531, 

87560, 87561, 87634, 87635, 87651, 87780, 87781, 87782, 87783, 87784, 87785, 87786, 

87815, 87816, 87823, 87853, 87863, 87878, 87883, 87896, 87908, 87909, 87925, 87992, 

88025, 88061, 88087, 88094, 88112, 88187, 88191, 88255, 88256, 88257, 88258, 88259, 

88302, 88358, 88362, 88364, 88365, 88366, 88367, 88398, 88421, 88428, 88431, 88436, 

88443, 88490, 88528, 88532, 88542, 88564, 88565, 88566, 88595, 88614, 88615, 88620, 

88634, 88657, 88658, 88659, 88674, 88690, 88691, 88725, 88731, 88733, 88738, 88752, 

88754, 88756, 88758, 88771, 88799, 88810, 88871, 88920, 88951, 88960, 88970, 88971, 

89055, 89064, 89069, 89071, 89080, 89138, 89147, 89163, 89164, 89165, 89184, 89205, 

89207, 89255, 89261, 89266, 89275, 89298, 89306, 89314, 89358, 89359, 89368, 89401, 

89403, 89405, 89407, 89408, 89409, 89410, 89411, 89413, 89414, 89435, 89436, 89466, 

89467, 89468, 89469, 89470, 89471, 89472, 89473, 89475, 89476, 89477, 89478, 89479, 

89482, 89483, 89489, 89490, 89491, 89492, 89493, 89497, 89534, 89547, 89600, 89627, 

89634, 89691, 89722, 89724, 89790, 89813, 89815, 89851, 89875, 89884, 89894, 89895, 

89923, 89948, 89959, 89961, 89962, 89965, 90035, 90047, 90088, 90159, 90175, 90182, 

90184, 90185, 90186 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Твір містобудування 

89557 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Твір образотворчого мистецтва 

87409, 87467, 87555, 87556, 87557, 87558, 87559, 87560, 87620, 87621, 87634, 87651, 

87689, 87691, 87692, 87855, 87910, 88024, 88108, 88113, 88114, 88115, 88116, 88117, 

88118, 88119, 88120, 88121, 88122, 88133, 88134, 88191, 88196, 88197, 88198, 88256, 

88257, 88258, 88259, 88360, 88398, 88428, 88436, 88531, 88595, 88614, 88634, 88674, 

88759, 88761, 88763, 88764, 88766, 88767, 88768, 88869, 89053, 89055, 89075, 89119, 
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89287, 89306, 89343, 89395, 89396, 89422, 89482, 89491, 89493, 89547, 89593, 89606, 

89624, 89625, 89626, 89627, 89636, 89637, 89638, 89639, 89640, 89641, 89642, 89643, 

89694, 89718, 89724, 89743, 89744, 89745, 89746, 89747, 89748, 89749, 89770, 89771, 

89773, 89774, 89779, 89834, 89851, 89852, 89899, 89984, 89987, 89988, 89989, 89990, 

89991, 89992, 89993, 89994, 89995, 89996, 90035, 90047, 90088, 90102, 90172, 90184, 

90193 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Твір садово-паркового мистецтва 

89436 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Твір ужиткового мистецтва 

87377, 87635, 88738, 89056, 89058, 89059, 89060, 89061, 89401, 89403, 89405, 89408, 

89409, 89410, 89772, 89872 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Твір, створений для сценічного показу 

87479, 88485, 89037, 89919, 89920 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Усний твір 

87390, 87700, 87925, 87926, 89578, 90136, 90137, 90205, 90206 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Фотографічний твір 

87662, 87809, 87950, 87995, 88443, 88674, 88725, 88988, 89147, 89279, 89281, 89314, 

89483, 89948 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Хореографічний твір 

88215, 88216, 88808, 89113, 89114, 89115, 89116, 89117, 89118, 90099 

 



Авторське право і суміжні права. Бюлетень № 53, 2019 

 

1248 

Іменний покажчик авторів творів 
 

Повне ім'я та/або псевдонім  

автора (авторів) творів 

Номер свiдoцтва 

Анонімно 87513, 88315, 88316, 88317 
Alex Marti (псевдонім) 89590 
Anna Ahmatova (псевдонім) 89135 
AVA (псевдонім) 88024, 88759, 88761, 88763, 88764, 88766, 88767, 

88768 
Charlie Toma (псевдонім) 90061, 90062, 90063, 90064 
DIVA (псевдонім) 88031 
Finanwen (псевдонім) 89523, 89524, 89525, 89526, 89527, 89528 
FREMKE ELENA (псевдонім) 88615 
HULK (псевдонім) 88486 
IKSTINA (псевдонім) 89531, 89533 
KiRA MAZUR (псевдонім) 87997 
LEONA (псевдонім) 88150, 88151 
Pavel Lemec (псевдонім) 87367, 87368, 87369 
SHANTI PEOPLE (псевдонім) 89458, 89459, 89460, 89461, 89462, 89463, 89464, 

89465 
SIIUZAR SOFIIA (псевдонім) 88615 
SVO.Я (псевдонім) 89288, 89289, 89290, 89291, 89292, 89293, 89294, 

89295, 89296, 89297, 89298, 89299, 89300, 89301, 
89302, 89303, 89304, 89305 

TIMOFEEV EVGENII (псевдонім) 88615 
Абазі Ванесса 88933 
Абдуллаєв Алтай Карам огли 88437, 88438, 88439 
Абдуллаєв Парвіз Шахмурад огли 89692 
Абдураман Айдер Шевкетович 88874 
Абніцька Світлана Григорівна 89479 
Абрамова Людмила Сергіївна 88929, 88932 
Аванесова Ірина Анатоліївна 89095 
Августинович Марія Богданівна 88573 
Авеніров Кирило Михайлович 88645, 88646, 88647, 88648, 88649 
Аверіна Світлана Андріївна 89867 
Аверченко Валентина Іллівна 88041 
Авраменко Оксана Олександрівна 88410 
Авраменко Олександр Миколайович 87602, 87603 
Авраменко Світлана Ігорівна 87661 
Аврутін Олег В'ячеславович 88320 
Агеєва Віра Павлівна 88532 
Агнесс OCV (псевдонім) 88434 
Адаменко Оксана Олександрівна 89374, 89375 
Адамів Марта Євгенівна 87956 
Азарова Анжеліка Олексіївна 87562, 87859, 88076, 88973, 90163, 90164 
Азарова Лариса Євстахіївна 87562, 87859, 88076, 88973, 90163, 90164 
Аймурзін Олександр Азатович 89781 
Акбаш Катерина Сергіївна 89543 
Акімова Олена Андріївна 88124 
Акіньшин Валерій Дмитрович 87383, 87384 
Албул Ірина Володимирівна 89073 
Алдошина Марія Володимирівна 89849 
Алєксєєва-Процюк Діана Олександрівна 88569 
Алієва Лєніє Аблязівна 87612 
Аліка Петропавловська (псевдонім) 88314 
Аліксійчук Олена Станіславівна 87903 
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Повне ім'я та/або псевдонім  

автора (авторів) творів 

Номер свiдoцтва 

Аліса Тарк (псевдонім) 90208 
Алякіна Дарина Павлівна 90150 
АЛЬ МАРІДІ АЛІ ТАЛАЛ 89593 
Альона Райда (псевдонім) 88104 
Альошечкін Сергій Анатолійович 89839 
Амелін Лев Миколайович 89023 
Амеліна Світлана Миколаївна 88318, 88319 
Андерсон Оксана Анатоліївна 87580 
Андреєв Артем Сергійович 90115 
Андреєв Олександр Віталійович 87660 
Андрієвська Яніна Павлівна 89149, 89151 
Андріянова Ольга Юріївна 89229 
Андрощук Людмила Михайлівна 88705, 88706 
Андрук Наталія Володимирівна 87405 
Андрусів Уляна Ярославівна 89148, 89153 
Андрух Ірина Анатоліївна 89467 
Андрух Максим Володимирович 89894 
Андрушенко Юлія Олегівна 88953 
Андрющенко Катерина Анатоліївна 88859, 89552, 89553, 89554, 89555 
Анісімова Світлана Вікторівна 88237 
Аніщенко Галина Оттівна 89645 
Анна Аніма (псевдонім) 89540 
Аносов Андрій Львович 89468 
Аносова Юлія Павлівна 90042 
Антипова Лідія Климівна 88778 
Антипова Світлана Олександрівна 89571, 89572, 89573, 89574, 89575, 89576 
Антипович Тарас Георгійович 89967 
Антоненко Наталія Сергіївна 87657, 87658, 87659, 87850 
Антоненко Олександр Миколайович 88961 
Антоненко Світлана Георгіївна 88961 
Антонов Олександр Григорович 87474 
Антонов Олександр Олександрович 89591 
Антонов Юрій Сергійович 88487, 88488 
Антонова Олена Василівна 87566 
Антонюк Поліна Євгенівна 87430 
Антонюк Тетяна Юріївна 87816 
Антощук Андрій Олександрович 87429, 87430 
Антрапцева Надія Михайлівна 89268, 89270, 89803, 89804, 89805, 89806, 89807 
Апалат Ганна Павлівна 88783, 88785, 88787 
Арделян Олена Вікторівна 88788 
Арестов Сергій Вікторович (Serjj) 88382, 88384, 88386, 88388, 88389 
Ареф'єва Людмила Петрівна 89987, 89988, 89989, 89990, 89991, 89992, 89993, 

89994, 89995, 89996 
Арістова Наталія Олександрівна 88422, 88424, 88425, 88426 
Аркуша Наталія Георгіївна 89467 
Аркуша Олена Георгіївна 87675 
Арнаут Федора Іванівна 87517 
Арнаута Наталія Володимирівна 89269 
Арнаута Олексій Володимирович 88663, 88664, 89269, 89271 
Арсентьєв Вячеслав Сергійович 88196, 88197, 88198 
Арсірій Олена Олександрівна 88050 
Артамонов Владислав Альбертович 88278 
Артем'єв Андрій Владиславович 89229 
Артем'єва Тетяна Анатоліївна 88082, 88297, 88915, 88916, 88917, 88918, 89954, 
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Повне ім'я та/або псевдонім  

автора (авторів) творів 

Номер свiдoцтва 

89955, 89956 
Артеменко Марина Сергіївна 89372 
Артеменко Оксана Сергіївна 89372 
Артеменко Олександр Сергійович 88073 
Артьомова Аліна Вадимівна 89570 
Архіпов Олександр Володимирович 87971, 87974 
Архіпова Олена Василівна 89695 
Атаманчук Володимир Миколайович 87430 
Атаманчук Наталія Іванівна (Блащук Н.І.) 90232 
Атаманчук Петро Сергійович 89767, 89768 
Атоян Артем Карпович 89550 
Аушева Наталія Миколаївна 90166 
Афанасьєва Ірина Віталіївна 89588 
Ахназарянц Ельміра Левонівна 89689 
Ачкасова Світлана Анатоліївна 89416, 89942 
Ашихіна Анастасія Віталіївна 88517 
Ашихміна Наталія Віталіївна 87769, 87770 
Бабаєва Наталія Сергіївна 89469 
Бабаєва Світлана Едуардівна 89493 
Бабаєва Світлана Миколаївна 90085 
Бабаян Юлія Олександрівна 89846, 89848 
Бабенко Борис Іванович 88442 
Бабенко Дмитро Володимирович 88772 
Бабина Тетяна Феліксівна 87594 
Бабицький Андрій Ігорович 89272 
Бабич Мар'ян Іванович 87593 
Бабич Надія Денисівна (псевдонім) 87709 
Бабій Юлія Борисівна 88959 
Бабілунга Оксана Юріївна 88050 
Бабіч Надія Денисівна (Бабич Надія Денисівна) 87739 
Баглик Євгенія Андріївна 88868 
Багрій Дар'я Олександрівна 89719 
Баденко Олександр Олександрович 89052 
Бадін Олексій Сергійович 89894 
Бадіон Юрій Олексійович 89338 
Базелінський Антон Сергійович 89012, 89726 
Байок Веніамін Володимирович 89472 
Байрачний Володимир Борисович 88039 
Байтеряков Олег Зуфарович 89162 
Байтерякова Наталія Юріївна 89162 
Баклан Олексій Вячеславович (Baklan) 89603 
Бакуліна Наталія Валеріївна 87521 
Бакуліч Олена Олександрівна 88612 
Балай Олександр Віталійович 89931 
Балан Андрій Борисович 87924, 87925 
Балан Павло Георгійович 87577 
Балахонова Наталя Олександрівна 88021, 88022, 88744 
Балджи Єлена Володимирівна 87702 
Балджи Марина Дмитрівна 89940 
Балдинюк Олена Дмитрівна 89073 
Баличева Наталія Василівна 88248, 88250 
Балковий Андрій Володимирович 89127 
Бандровський Олександр Генріхович 87673 
Банзак Геннадій В'ячеславович 87816 
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автора (авторів) творів 

Номер свiдoцтва 

Банзак Оксана Вікторівна 87816 
Баніт Ольга Василівна 90161 
Барабанов Володимир Миколайович (STALKER 
VLADMIR) 

88482 

Барабаш Марія Сергіївна 88836 
Барабаш Оксана Степанівна 90226, 90229, 90234, 90235 
Барабаш Олександр Вікторович 88512 
Барабаш Яромир Романович 90235 
Баранов Владислав Валерійович 88175 
Баранов Ігор Анатолійович 87589, 87590 
Баранов Микола Анатолійович 88050 
Барановська Світлана Анатоліївна 87903 
Баранцев Андрій Юрійович 90017 
Баранцова Ірина Олександрівна 87935 
Бардік Марина Афанасіївна 88991 
Баркар Оксана Іванівна 87816 
Барсукова Олена Анатоліївна 87969, 88241 
Баскевич Олег Володимирович 89544 
Бастричев Вадим Іванович 88568 
Бастричева Олена Валеріївна 88568 
Батраченко Нінель Володимирівна 87550 
Бахтіярова Халідахон Шамшитдинівна 90022 
Башинська Ірина Олександрівна 87404 
Башта Іван Іванович 88924, 88925, 88927, 90177 
Бащук Олена Юріївна 87414, 87416, 87419, 87904 
Бебко Вікторія Вячеславівна 87413 
Бевз Володимир Васильович 90031 
Бегас Людмила Дмитрівна 89072 
Беденко Марко Васильович 87484 
Бедринець Мирослава Дмитрівна 87793, 87794, 87795, 87796, 87797 
Безверхній Олег Віленович 89948 
Безверхня Анастасія Володимирівна 89073 
Безверхня Галина Василівна 88247 
Безкоровайна Анна Олександрівна 88463, 89680 
Безкоровайна Ірина Миколаївна 88463, 89680 
Безлатня Любов Олександрівна 88403 
Безсмертна Оксана Владиславівна 88799, 89124, 89134 
Безсмертний Олександр Петрович 88992 
Безугла Вікторія Василівна 87695 
Безугла Людмила Сергіївна 90009, 90010, 90011, 90012 
Безуглий Віталій Вікторович 87575, 88045 
Белінська Світлана Омелянівна 89087 
Белінська Яніна Василівна 89708 
Беновська Лілія Ярославівна 87541, 89133 
Бенциановський Олексій Григорович 
(Benya&Zubrik) 

88988 

Бербец Тетяна Миколаївна 88401 
Бердиєв Берди Чариєвич 87816 
Берегова Наталія Петрівна 88619, 88622 
Бережна Олена Володимирівна 89833 
Бережна Олена Олегівна 89344 
Бережний Валерій Юрійович 89833 
Бережной Олексій Володимирович 90172 
Березівська Лариса Дмитрівна 89958, 89959 
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Березська Анжела Євгеніївна 89284, 89285 
Березюк Олег Володимирович 89720 
Береславська Валентина Іванівна 87678, 87679 
Беркун Марія Володимирівна 88736 
Бернацька Ганна Станіславівна 87619, 87811, 88325, 88327, 89121 
Бессонова Ірина Миколаївна 89689 
Бесчасний Сергій Павлович 89212 
Бех Петро Вікторович 87661 
Бєлан Ігор Юрійович 87651 
Бєлік Андрій Сергійович 90027 
Бєлова Світлана Анатоліївна 87644, 88218, 88219 
Бєляєв Микола Іванович 89578 
Бєляєва Олена Миколаївна 89230, 89231, 89232, 89233, 89234, 89235, 89237 
Бєлякова Оксана Володимирівна 88387, 88656 
Биков Олександр Семенович 90005 
Биндич Тетяна Юріївна 90155, 90156 
Бистров Віктор Михайлович 87416 
Биховченко Валентина Петрівна 87544, 88234, 89331, 89333 
Бицько Оксана Костянтинівна 87424 
Бишевець Наталія Григорівна 88000, 88001, 90117, 90119, 90120 
Бібік Надія Михайлівна 87450, 87740 
Бібік Ярослав Володимирович 87601 
Бійчук Галина Леонідівна 87425 
Біла Любов Миколаївна 88448, 88449, 88451, 88452, 88455 
Білан Валентина Андріївна 89072 
Білецька Ганна Миколаївна 89564, 89679 
Білецька Елеонора Миколаївна 87564 
Білецька Ірина Олександрівна 88413 
Білик Олена Михайлівна 88733 
Білівненко Сергій Миколайович 87390 
Білова Наталія Костянтинівна 88591 
Білоконь Тетяна Миколаївна 88799, 89124, 89134 
Білостоцька Галина Сергіївна 88674 
Білостоцький Микола Миколайович 89073 
Білоус Віктор Тарасович 90232 
Білоус Євген Іванович 88942 
Білоус Олексій Миколайович 88824, 88826 
Білоцерківська Юлія Олександрівна 89563 
Білоцерківський Олександр Борисович 88341, 88342, 88343, 88344, 88346 
Білошицький Павло Васильович 87618 
Білошкурська Наталія Володимирівна 88139, 88414, 88580 
Білошкурський Микола Васильович 88139, 88414, 88580 
Білякович Олег Миколайович 89417, 89421 
Біль Мар'яна Михайлівна 87541 
Біньковська Анжела Борисівна 87374, 89731 
Біч Анатолій Макарович 89274 
Близниченко Олена Миколаївна 87658, 87659, 87850 
Близнюк Максим Олексійович 89136 
Блинова Олена Євгенівна 88650, 88651 
Блищик Лариса Вікторівна 89982 
Блінов Ігор Вікторович 89371 
Блонський Владислав Олександрович 87562 
Бобишев Андрій Олександрович 88029, 88030 
Боброва Неля Олександрівна 89376 
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Бовкун Ольга Анатоліївна 88132 
Бовт Микола Миколайович 88531, 89395, 89396 
Богатиренко Марина В'ячеславівна 89344 
Богатирьов Андрій Іванович 88504, 88505 
Богатирьова Ірина Миколаївна 87438 
Богатирьова Катерина Василівна 89086 
Богатов Олег Ігорович 89728 
Богач Тетяна Анатоліївна 89343 
Богданенко Олександр Борисович 90152, 90153, 90154 
Богданов Євген Валерійович 89628 
Богданова Алла Петрівна 89778 
Богданович Володимир Юрійович 88618 
Богдановський Ілля Олександрович 88196, 88197, 88198 
Богмат Людмила Феодосіївна 89689 
Боговіна Юлія Миколаївна 89864, 89865 
Боговіс Віталій Євгенович 88836 
Богославська Аліна Вікторівна 89503 
Богун Володимир Данилович 87816 
Богуш Алла Михайлівна 89816, 89817, 89818, 89819, 89820, 89821 
Богуш Вероніка Валеріївна 87816 
Боднар Ольга Василівна 89364, 89365 
Боженко Вікторія Володимирівна 89335, 89336 
Божко Людмила Юхимівна 88241 
Бойко Анжела Петрівна 88879 
Бойко Валентина Вячеславівна 88688 
Бойко Вікторія Олександрівна 90124 
Бойко Володимир Ярославович 90102 
Бойко Людмила Олександрівна 90124 
Бойко Сергій Тимофійович 87538, 89198, 89868, 89869, 89870 
Бойко Юлія Степанівна 88128, 88828 
Бойченко Альона Дмитрівна 88985 
Бойчук Віталіна Юріївна 87419 
Бокшань Галина Іванівна 87878 
Болгар Тетяна Миколаївна 88842, 88843, 89904, 89905, 90108, 90109 
Болкун Марина Олександрівна 88563 
Болтенко Сергій Анатолійович 89334 
Болтьонков Віктор Олексійович 88050 
Бондар Людмила Миколаївна 90015 
Бондар Наталія Дмитрівна 87996 
Бондар Олена Михайлівна 90117 
Бондаревський Станіслав Льовович 87923 
Бондаренко Вікторія В'ячеславівна 90195 
Бондаренко Галина Василівна 89073 
Бондаренко Дмитро Вячеславович 90175 
Бондаренко Олег Олександрович 88920 
Бондаренко Тетяна Всеволодівна 87816 
Бондаренко Тетяна Сергіївна 89799 
Бондаренко Юлія Юр'ївна 89725 
Бондарук Яна Володимирівна 88355 
Бондарчук Андрій Олександрович 89437 
Бондарчук Галина Павлівна 87450, 87740 
Борейко Наталія Миколаївна 90043, 90046 
Борзаковська Людмила Василівна 88460 
Борзенко Олександра Павлівна 89800 
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Борисенко Антон Юрійович 89623 
Борисенко Наталія Миколаївна 88209 
Борисова Єва Елемерівна 87713 
Борисова Єва Елемирівна 87736 
Борисова Тетяна Валеріївна 87903 
Борисюк Зінаїда Дмитрівна 89770, 89771 
Боровик Валерій Анатолійович 90236 
Боровик Євгеній Валерійович 90160, 90236 
Боровіков Олександр Михайлович 87538, 89198, 89868, 89869, 89870 
Боровська Галина Олександрівна 88241 
Бородай Ярослав Олександрович 87955 
Бортник Сергій Генадійович 88595 
Бортнік Андрій Миколайович 87748, 88573 
Бортнік Тетяна Павлівна 87748, 88573 
Боряк Костянтин Федорович 87761, 87816 
Босенко Володимир Миколайович 87900, 89860 
Ботвіна Наталія Олександрівна 87816 
Бочарова Надія Аваківна 89738 
Бочарова Наталія Олександрівна 89690 
Бояринцев Євген Львович 87969, 88239 
Бояркіна Любов Вадимівна 87431 
Браїлко Наталія Миколаївна 88539 
Братченко Геннадій Дмитрович 87816 
Братюк Павло Володимирович 89823 
Браун Єва Ласловна 87735 
Брезгін Максим Сергійович 89857 
Брик Ангеліна Святославівна 90231 
Бричко Марина Михайлівна 88789 
Бриштіна Вікторія Вікторівна 88730 
Бріт Надія Михайлівна 88833 
Броварець Віктор Михайлович 87543 
Бровкіна Ірина Юріївна 87783 
Бровко Костянтин Юрійович 89562 
Бровченко Олександра Миколаївна 89967 
Бугаєвська Юлія Юріївна 89327 
Бугаєнко Ірина Сергіївна 88295 
Бугайчук Віта Віталіївна 88888 
Будаєва Ірина Василівна 89589 
Буданов Павло Феофанович 89562 
Буданська Ірина Михайлівна 87366 
Будна Наталя Олександрівна 87484, 87487 
Будна Тетяна Богданівна 87483 
Бузовський Ігор Миколайович 90172 
Букрєєва Ольга Сергіївна 89729, 89732, 89733, 89739, 90060 
Булгаков Владислав Віталійович 88623 
Булгару Наталія Борисівна 87816 
Булкін Станіслав Михайлович 87445 
Бульвінська Оксана Іванівна 87704 
Бунтурі Юрій Валерійович 88032 
Бурак Володимир Ярославович 87723 
Бургун Олександр Михайлович (Світовид Бургун) 89604 
Бурда Михайло Іванович 87438 
Бурдун Василь Васильович 87593 
Бурим Андрій Григорович 90152, 90153, 90154 
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Бурлака Олена Вікторівна 87439 
Бурлака Сергій Олександрович 88890 
Бурлуцька Марія Едуардівна 88238, 88239 
Бурман Олексій Михайлович 87387, 87388, 87389, 87428 
Бурмей Олександр Сергійович 87593 
Бурнейко Ігор Олегович 87725 
Буромський Микола Іванович 89647 
Буртна Анна Валеріївна 89073 
Бурунов Дмитро Сергійович 87565 
Буряк Анна Володимирівна 88071, 88073 
Бут Павло Михайлович 88511 
Бутенко Микита Віталійович (ruf1) 89200, 89201, 89202, 89203, 89204, 89205, 89206, 

89207, 89307, 89308, 89309, 89310, 89313, 90055, 
90056, 90057, 90058 

Буценко Дмитро Геннадійович 89262, 89632, 89633 
Бучацька Тетяна Григорівна 87517, 87616 
Бушан Мар'ян Михайлович 88720 
Бушинська Аліна Сергіївна 89685 
Бушуєва Інна Володимирівна 88207, 88209 
Вавілов Владислав Валерійович 88521 
Ваганов Олександр Іванович 87816 
Вакуленко Ігор Анатолійович 90228 
Вакулик Ірина Іванівна 90076, 90078, 90079, 90080, 90081, 90082, 90083 
Вакулик Ольга Олексіївна 87430 
Валецька Оксана Вікторівна 87748, 88574 
Вальтер Галина Андріївна 88926 
Вальчук-Оркуша Оксана Миколаївна 88819 
Вальчук Віталій Олегович 87562, 88076 
Варава Вячеслав Васильович 89127, 89578 
Варзацька Лариса Олександрівна 87485, 87927 
Варіна Ганна Борисівна 88586, 88675 
Васеньова Юлія Олексіївна 89199 
Васик Микола Михайлович 89306 
Василевська Олександра Петрівна 88050 
Василенко Артем Олексійович 90019 
Василенко Сергій Петрович 89650, 89651, 89652, 89653, 89654, 89655, 89656, 

89657, 89658, 89659, 89660, 89661, 89662, 89663, 
89664, 89665, 89666, 89667, 89668, 89669 

Василіцький Роман Романович 88634 
Васильєв Андрій Анатолійович 87959, 87961 
Васильєв Олексій Юрійович 88430 
Васильєва Валентина Антонівна 88542 
Васильєва Марія Олександрівна 89798 
Васильків Ірина Дмитрівна 87723 
Васильківська Людмила Олександрівна 89021 
Васильчук Марія Дмитрівна 87710 
Васянін Володимир Олександрович 89830, 89831 
Ваховський Віталій Миколайович 89259 
Вахоцька Ірина Олександрівна 88831 
Вачевський Назар Романович 89322 
Вдовиченко Оксана Володимирівна 88187 
Велигдан Наталія Василівна 87394 
Великий Олег Анатолійович 89722 
Величко Надія Вікторівна 89769 
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Величко Яна Іванівна 89735, 89736, 89737, 89738, 89740 
Веліулаєва Аліє Веліулаївна 87611 
Венгер Ганна Сергіївна 88625 
Венгер Олена Олексіївна 88332 
Вербицька Вікторія Іванівна 87370 
Верготі Лідія Танасіївна 87714, 87716 
Веремійчук Юрій Андрійович 87743, 89352, 90144, 90145 
Веремчук Анна Володимирівна 90066 
Веремюк Людмила Леонідівна 88830 
Верес Лілія Андріївна 89672, 89924 
Верига Юстина Андріївна 88203 
Верланов Володимир Анатолійович 90158 
Верхось Дмитро Олександрович 89897 
Веснін Артур Вікторович 88543, 89077, 89082, 89929 
Веснін Володимир Вікторович 88543, 89077, 89082, 89929 
Весніна Світлана Володимирівна 89077, 89082, 89929 
Винник Віктор Богданович 89581, 89582, 89583, 89584, 89585 
Височина Аліна Володимирівна 88070 
Витвицький Василь Степанович 89355 
Вихованок Олена Василівна 87694 
Вихренко Марина Анатоліївна 87580 
Вишновецька Світлана Василівна 87833, 87834, 87842, 87843, 88164 
Вишняков Ярослав Євгенович 90175 
Вікторов Олександр Валентинович 87883, 88773 
Вікторова Леся Вікторівна 88666, 88668, 88669, 88905, 88906, 88907, 88908 
Вінг Тетяна Олександрівна 88829 
Вініченко Віктор Вікторович 89743, 89744, 89745, 89746, 89747, 89748, 89749 
Вінницька Оксана Анатоліївна 88821, 88822 
Вінничук Юлія Дмитрівна 87695 
Вірич Наталія Володимирівна 87816 
Вірковська Анастасія Андріївна 87721 
Вірченко Ілля Анатолійович 90067 
Віталій Леєр (псевдонім) 87863 
Вітковська Катерина Вікторівна 89941 
Вітлінський Вальдемар Володимирович 89494 
Вітренко Юрій Миколайович 87701 
Вітушко Антон Володимирович 90157 
Вітюк Анна Валеріївна 88781, 89122, 89123, 89721 
Вітюк Валентина Володимирівна 88012 
Власенко Анна Леонідівна 88194, 88195 
Власенко Максим Анатолійович 90125 
Власенко Марина Миколаївна 87940 
Власенко Наталя Анатоліївна 88194, 88195 
Власій Богдан Олегович 89355 
Власій Олеся Орестівна 89355 
Власішен Юрій Петрович 90004 
Власов Віталій Сергійович 87673 
Власова Ганна Петрівна 90233 
Внуков Євген Володимирович 89853, 89855 
Внукова Наталія Володимирівна 88548 
Внукова Наталія Миколаївна 89416 
Вова Лерт (псевдонім) 88934 
Вовк Володимир Іванович 89444 
Вовк Мая Іванівна 87385, 87386 
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Вовканич Степан Йосипович 89132 
Вовчок Людмила Станіславівна 89857 
Водоріз Ярослав Юрійович 88539 
Воєвідко Людмила Миколаївна 87903 
Воєвутко Наталя Юріївна 87614 
Вожегова Раїса Анатоліївна 87431 
Вожеренко Іван Олександрович 89866 
Возіанов Сергій Олександрович 88863 
Возна Тетяна Миколаївна 87816 
Вознюк Тетяна Володимірівна 87839 
Войтенко Володимир Іванович 88599 
Войтко Вікторія Володимирівна 88952, 89703 
Войтко Оксана Іванівна 88799 
Войтов Андрій Васильович (Андре) 89423, 89424, 89425, 89426, 89427, 89428, 89429, 

89430, 89431, 89432 
Войтович Людмила Федорівна 89445 
Войтовська Алла Іванівна 89073, 89074 
Войцева Олена Андріївна 87616 
Волинець Ірина Григорівна 87804, 88460, 88468, 90150 
Волівач Василь Борисович 87464 
Волков Ігор Дмитрович 89387 
Волков Олександр Григорович 87772 
Волков Сергій Леонідович 87816 
Волкова Віра Андріївна 87771, 87772 
Волкова Ірина Вікторівна 87491 
Волковська Яна Віталіївна 88013, 88015 
Волочай Анна Сергіївна 90104 
Волошенко Антоніна Віталіївна 90031 
Волошин Володимир Григорович 88241 
Волошин Володимир Миколайович 89391, 89392 
Волошин Іван Миколайович 87858 
Волошкевич Геннадій Андрійович 87723 
Волощук Євгенія Валентинівна 87676 
Волченко Наталія Василівна 90090, 90210, 90211 
Волянський Сергій Володимирович 87816 
Вольвач Оксана Василівна 87969, 88241 
Вольних Анастасія Іванівна 89677 
Воробей Марія Володимирівна 90001 
Воробей Олена Володимирівна 88563 
Воробйова Євгенія В'ячеславівна 89078 
Воробйова Оксана Петрівна 87703 
Ворона Вікторія Олексіївна 87701 
Воронецька Аліса Анатоліївна 87818, 88090 
Воронін Микола Олегович 88720 
Вороніна Юлія Євгенівна 89961, 89962, 89965 
Воронкова Олена Миколаївна 89249, 89250, 89251, 89252, 89253 
Воронова Тетяна Станіславівна 87963 
Воронцова Анна Сергіївна 88072 
Воронцова Тетяна Володимирівна 87405 
Воротинцев Михайло Михайлович 89416 
Восков Сергій Андрійович 88489, 88490 
Вратарьова Ірина Олександрівна 89580 
Ву Дик Мінь 88689 
Вяткін Костянтин Володимирович 90155, 90156 
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Габелко Олена Миколаївна 89031, 89033, 89035, 89036, 89157 
Габелкова Ольга Євгенівна 88204 
Габер Антоніна Анатоліївна 87816 
Габрелян Карен Мелікович 88974 
Габрель Марта Степанівна 89132, 89133 
Гаваза Андрій Остапович 88920 
Гавловський Олександр Данилович 89682 
Гаврилюк Володимир Андрійович 87748, 88573, 88574 
Гаврилюк Раїса Володимирівна 89023 
Гавриш Оксана Рамісовна 90041 
Гай Мирослав Олександрович 90018 
Гайбура Ольга Олександрівна 89752 
Гайдаєнко Оксана Володимирівна 88770 
Гайдамака Олена Василівна 87596 
Гайдаржи Іван Савич 87617 
Гала Лілія Олексіївна 89883, 89885 
Галай Олена Валентинівна 88833 
Галамбош Габріелла Василівна 89061 
Галаневич Олена Михайлівна 87816 
Галацан Євген Сергійович 90157 
Галашевський Євгеній Вікторович 87816 
Галетій Сергій Миколайович 89914 
Галиця Ігор Олександрович 87788 
Галун Денис Миколайович 89084 
Галян Євгенія Борисівна 87385, 87386 
Гальчинська Людмила Миколаївна 87816 
Гамалій Любомир Сергійович 88174 
Гамаліна Каміла Андріївна 88236 
Гамеляк Ігор Павлович 89020 
Ганєва Таїсія Іванівна 87816 
Гапієнко Володимир Васильович 89163, 89164, 89165 
Гапотій Віктор Дмитрович 87529, 88027, 88491 
Гараєв Олександр В'ячеславович 89339, 89340 
Гаран Марина Сергіївна 87718, 87719 
Гаранін Олександр Якович 88123 
Гарасимів Ігор Михайлович 87628, 87631, 87633 
Гарбінська-Руденко Альона Валеріївна 90232 
Гарбовський Леонід Антонович 88924, 88928, 88931 
Гарбуз Артем Ігорович 87816 
Гарбузюк Ірина Вікторівна 87405 
Гаркович Олексій Леонтійович 87882 
Гармаш Володимир Володимирович 89843, 89844, 89845, 89847 
Гармаш Олена Леонідівна 87490, 87929, 87930, 87931, 87932 
Гармаш Сергій Володимирович 88935, 88936, 88937, 88938, 88939 
Гассанова Юлія Миколаївна 88516 
Гасюк Олена Миколаївна 89211, 89212 
Гасюк Руслана Володимирівна 88418, 88432, 88435, 88515 
Гашибаязова Олександра Василівна 87717 
Гвелесіані Анна Гелаївна 90066 
Гвоздь Мар'яна Ярославівна  88460 
Гевленко Любов Іллівна 90033 
Гедікова Наталя Пилипівна 88157, 88158 
Гензерський Юрій Валерійович 88836 
Георгіянц Вікторія Акопівна 88048 
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Герасименко Андрій Миколайович 89411, 89412 
Герасименко Володимир Володимирович 89505 
Герасименко Ганна Валентинівна 87697 
Герасименко Оксана Олександрівна 87697, 88850 
Герасименко Ольга Миколаївна 88521 
Герасимова Тетяна Олексіївна 87589, 87590 
Герасимчук Олена Леонтіївна 88178 
Гиренко Дмитро Миколайович 90067 
Гирич Ігор Борисович 87725 
Гирля Людмила Миколаївна 88227 
Гишка Ігор Семенович 89277 
Гілевич Тетяна Олександрівна 89559 
Гілевська Катерина Юріївна 90021 
Гільберг Тетяна Георгіївна 87437, 87569 
Гінкул Наталя Юріївна 89764 
Гісем Ольга Олександрівна 87578 
Главчева Дар'я Максимівна 87363 
Гладій Ірина Олександрівна 88806 
Гладков Сергій Анатолійович 88954, 88955, 88956, 88957 
Гладюк Тетяна Володимирівна 87487 
Глазова Олександра Павлівна 87957 
Глухов Іван Геннадійович 88212 
Глущенко Ірина Іванівна 88457, 88458 
Гнаткович Тетяна Дмитрівна 87713, 87736 
Гнатюк Євген Миколайович 88175 
Гнатюк Микола Ростиславович 87572 
Гнатюк Наталія Олександрівна 88260, 88411, 88704, 88809 
Гнєзділова Кіра Миколаївна 87382 
Говоренко Дмитро Сергійович (GOVOR) 87998 
Говорнян Лілія Серафимівна 87710, 87734, 87738 
Говорущенко Тетяна Олександрівна 89765, 89840, 89841 
Годлевська Раїса Миколаївна 88754 
Гожий Віктор Володимирович 90158 
Голіков Антон Вадимович 89510, 89511, 89512, 89513, 89514, 89515, 89516, 

89517, 89518, 89519 
Голованов Сергій Олександрович 87630 
Голованова Ірина Анатоліївна 89682, 89683, 89686 
Головіна Дар'я Вікторівна 89093 
Головко Микола Васильович 88233 
Головкова Тетяна Аркадіївна 87564 
Голуб Надія Петрівна 89072 
Голубнича Галина Ігорівна 89688 
Голяка Сергій Кіндратович 88212 
Голян Наталія Вікторівна 88992 
Гольдбек Кирило Геннадійович 87456 
Гоменюк Сергій Іванович 88617 
Гонтар Дар'я Дмитрівна 89416 
Гонтарь Віталій Вадимович 88394 
Гончар Галина Іванівна 88247 
Гончар Олег Олексійович 88087 
Гончаренко Валентина Василівна 88774 
Гончаренко Ганна Євдокимівна 88278 
Гончаров Дмитро Володимирович 88159 
Гончаров Олександр Юрійович 89536 



Авторське право і суміжні права. Бюлетень № 53, 2019 

 

1260 

Повне ім'я та/або псевдонім  

автора (авторів) творів 

Номер свiдoцтва 

Гончарова Анастасія Олександрівна 89181, 89182 
Гончарова Галина Дмитрівна 87639 
Гончарова Наталія Миколаївна 90117, 90120 
Гончарук Валентина Анатоліївна 88268, 88269, 88270, 88271, 88272, 88273, 88276, 

88277 
Гончарук Віталій Володимирович 88252, 88254, 88267, 88274, 88275, 88411, 88696, 

88698, 88701, 88703 
Гончарь Маргарита Олександрівна 88985 
Гопкало Леся Анатоліївна 89343 
Гопцій Марина Володимирівна 88238, 88239 
Гопченко Євген Дмитрович 88238, 88239 
Гораль Наталія Василівна 88533 
Горбачевська Оксана Володимирівна 88351 
Горбачов Петро Федорович 88689, 89906 
Горбачова Ірина Сергіївна 87783, 87785, 89468, 89478 
Горбова Наталя Аркадіївна 89961, 89962, 89965 
Горбунов Євгеній Костянтинович 88091 
Горбунова Людмила Степанівна 87705 
Горбунцов Вячеслав Вячеславович 87564 
Гордей Оксана Дмитрівна 87545, 87546, 88077, 89332 
Гордієць Інна Аліківна 88230, 88231, 88232, 88590, 89010 
Гореванов Даниіл Валерійович 88281 
Горенко Дар'я Сергіївна 88084 
Гореславець Тетяна Миколаївна 87860 
Горін Вадим Вікторович 87816 
Горішня Анастасія Валеріївна 90121 
Горішняк Андрій Олександрович 90225 
Горковчук Максим Вікторович 89750 
Горленко Валентина Миколаївна 90183 
Горностай Катерина Павлівна 88672 
Горобець Валерій Григорович 88967 
Горобець Юлія Олексіївна (псевдонім) 87568 
Городецький Дмитро Олександрович 88836 
Городецький Олександр Сергійович 88836 
Городнича Любов Олександрівна 90017 
Городнича Оксана Юріївна 88762 
Городнича Світлана Володимирівна 87771 
Горожанкіна Оксана Юріївна 87779 
Гостіщева Наталя Олексіївна 89701 
Грабовський Олег Вікторович 87816 
Грабчак Едуард Олександрович 88623 
Грабчак Ольга Валентинівна (Буянська Ольга 
Валентинівна) 

89551 

Грабчук Інна Францівна 88888 
Грановська Людмила Миколаївна 87431 
Грач Юлія Володимирівна 88872 
Гращенкова Тетяна Валеріївна 87969 
Гребенюк Володимир Якович 88362 
Грень Лариса Миколаївна 88491 
Гречановська Олена Володимирівна 89019 
Гриб Катерина Олександрівна 87969, 87979 
Гриб Олег Миколайович 87969, 87979 
Грибан Ганна Петрівна 90033 
Григоренко Альона Сергіївна 88459 
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Григоренко Костянтин Васильович 87383, 87384 
Григорів Роман Григорович 90099 
Григоров Отто Володимирович 87636, 89644, 89645, 89646 
Гринчишин Ірина Миколаївна 89133 
Гринь Андрій Костянтинович 88236 
Гриньов Борис Вікторович 87652, 87653, 89814, 89815 
Гриньова Наталія В'ячеславівна 88374, 88816, 88817 
Грицаненко Аніта Євгенієвна 87444 
Гриценко Марина Василівна 87703 
Грищенко Вікторія Анатоліївна 88909, 88910, 88911, 88912 
Грищук Анастасія Русланівна 89923 
Грищук Олександр Казимирович 88613 
Грищук Світлана Віталіївна 87418 
Грінберг Галина Леонідівна 88575, 88576, 88577, 88578, 88579 
Грінберг Дмитро Володимирович 89466 
Грітченко Тетяна Яківна 88251 
Грішаєв Артур Сергійович 87561 
Громко Євгенія Артурівна 87895, 87896, 87897, 87898 
Громко Тетяна Василівна 87895 
Громов Валерій Олександрович 87926 
Громов Євген Володимирович 87836 
Громова Анастасія Євгенівна 90150 
Грохович Олександр Миколайович 89441 
Грохоцький Андрій Якович (Grohotsky) 89900 
Грохоцький Ігор Якович (Grohotsky) 89247, 89248 
Грудзевич Юлія Ігорівна 88460 
Груздо Ірина Володимирівна 89442 
Грузинський Юрій Віталійович 89193, 89194, 89196 
Грушко Олексій Володимирович 90102 
Грущенко Олена Анатоліївна 88571 
Грянка Олександр Васильович 87387, 87388, 87389, 87428 
Губар Ірина Олександрівна 88192 
Губар Олександр Євгенівна 90150 
Губка Сергій Олексійович 87879, 87880, 87881 
Гудим Ірина Миколаївна 88563 
Гудима Арсен Арсенович 87628, 87631, 87633 
Гудович Олег Денисович 88920 
Гузенко Оксана Юріївна 88598 
Гузенко Світлана Валентинівна 88181, 88182, 88184 
Гузенко Юрій Іванович 88179, 88183 
Гук Михайло Леонідович 87782 
Гула Руслан Володимирович 88979, 89702 
Гулак Станіслав Анатолійович 89670, 89671, 90159 
Гулич Ольга Іванівна 87541 
Гулівата Інна Олександрівна 89160, 89161 
Гулін Дмитро Володимирович 89835 
Гулькова Дар'я Сергіївна 89887 
Гуменюк Ігор Володимирович 90127 
Гур'янов Віталій Григорович 88914 
Гура Едуард Іванович 88752 
Гура Олексій Петрович 87648, 87649, 87650 
Гура Тетяна Віталіївна 89079 
Гурдуз Андрій Іванович 87567, 87666 
Гуреєва Світлана Миколаївна 89434 
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Гуріна Олена Валентинівна 89433 
Гурова Антоніна Іванівна 87492 
Гусак Людмила Петрівна 89160, 89161 
Гусаченко Марина Олександрівна 89854 
Гусева Тетяна Леонідівна (Гусева-Ковтун) 90035 
Гусейнова Наталія Тагірівна 89073 
Гусєва Вікторія Володимирівна 87780, 89467, 89478 
Густі-Августин Кузнецов (псевдонім) 89368 
Гутарєва Наталія Вікторівна 88409 
Гуцол Марія Іванівна 89231 
Гуцул Лариса Іванівна 88075, 88208, 88217, 88876, 88877 
Д'яков Павло Михайлович 88951 
Давиденко Людмила Валеріївна 88363 
Давиденко Наталія Вадимівна 89985 
Давиденко Ніна Володимирівна 88363 
Давидов Володимир Семенович 88994 
Давидов Сергій Юрійович 89705 
Давидова Ірина Вячеславівна 90028 
Давидовський Юрій Костянтинович 89926, 89927 
Давидюк Людмила Володимирівна 87523 
Данилевич Лариса Арсеніївна 88376, 88711 
Данилевська Ірина Борисівна 88059 
Даниленко Віктор Михайлович 87672 
Даниленко Світлана Григорівна 89802 
Данилів Оксана Дмитрівна 87514, 88461, 88465 
Данилов Всеволод Володимирович 87565 
Данилюк Іван Васильович 87905 
Данильченко Олена Сергіївна 88786 
Даніел Єчіел Розенберг 89053, 89057 
Данілавічюте Елена Анатоліївна 88563 
Данілова Наталія Василівна 88241 
Даус Марія Євгенівна 88238 
Дацюк Тетяна Миколаївна 89832 
Дащенко Олександр Федорович 87763 
Дебич Марія Андріївна 87705 
Дебрецені Оніка Олександрівна 87708 
Дей Герасим Акопович 88170 
Дей Марина Олександрівна 88170 
Дем'яненко Марина Вікторівна 89689 
Дем'янишина Олеся Андріївна 88835, 89066, 89067, 89068 
Демидко Леонід Сергійович 87993 
Демидова Марина Григорівна 89415 
Деміхов Олексій Ігорович 89960 
Демченко Ірина Іванівна 88125, 88261, 88279, 88834, 89072 
Демчик Євген Олександрович 88925 
Демчук Наталія Іванівна 90009, 90013, 90014, 90016 
Денис Олена Віталіївна 90021 
Денисенко Надія Валеріївна 87935 
Денисенко Олексій Олександрович 88300, 88301, 88303, 88304, 88306, 88307, 88308 
Денисенко Станіслав Миколайович 90125 
Денисик Григорій Іванович 88403 
Денисов Ігор Геннадійович 87775, 88675 
Денисюк Василь Вікторович 88810 
Дергачев Вячеслав Борисович 90152, 90153, 90154 
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Дергачов Володимир Андрійович 87879, 87880, 87881, 89030, 89032, 89034 
Дерев'янко Денис Григорович 89352 
Дерев'янко Людмила Іванівна 88979, 89702 
Деркач Світлана Миколаївна 89918, 89919, 89920 
Деркач Світлана Петрівна  88355 
Десятникова Наталія Львівна 89762 
Джеджула В'ячеслав Васильович 88460 
Джигун Людмила Миколаївна 88508, 89354 
Джораєва Світлана Карьягдиївна 88774 
Джурило Аліна Петрівна 89018, 89021 
Дзензелюк Катерина Володимирівна 87698, 88559, 88561 
Дзюба Оксана Миколаївна 88806 
Дзюба Сергій Васильович 89979 
Дзяк Георгій Вікторович 88754 
Дибань Максим Петрович 88289, 88290, 88291, 88292, 88293 
Дибкова Людмила Миколаївна 88716 
Димов Олександр Миколайович 87431 
Димчук Руслан Олександрович 89210 
Диннік Вікторія Олександрівна 90122, 90123 
Диннік Олександра Олексіївна 90122, 90123 
Діброва Михайло Вітольдович 87969 
Дівінська Наталя Олександрівна 87704 
Дігтяр Анна Олексіївна 89128, 89130 
Діденко Віктор Дмитрович 87816 
Діденко Євгеній Юрійович 89915 
Дідківська Галина Василівна 90107 
Дідук Марина Олександрівна 90084, 90086 
Дідух Микола Леонтійович 88625, 88626, 88627 
Дікань Лариса Василівна 89399 
Дімова Віра Миколаївна 87517 
Діонісова Каріна Андріївна 89073 
Діордіца Яна Вікторівна 87882 
Діхтяр Захар Володимирович 88155, 88662 
Діхтяренко Світлана Юріївна 88376, 88711 
Длугопольський Олександр Володимирович 87721 
Дмитраш Оксана Володимирівна 87690 
Дмитренко Алла Василівна 88052, 88053, 88054, 88055, 88056 
Дмитренко Марина Іванівна 88540 
Дмитренко Оксана Юріївна 90175 
Дмитриченко Микола Федорович 89020, 89417, 89421 
Дмитришин Богдан Петрович 87922 
Дмитришин Володимир Степанович 90059 
Дмитрієв Ілля Андрійович 87373 
Дмитрієв Микола Миколайович 89020 
Дмитрієва-Заруденко Юлія Володимирівна 88563 
Дмитрієва Оксана Іллівна 87970 
Добкіна Катерина Робертівна 87396 
Добко Тетяна Василівна 90015 
Добра Олена Михайлівна 87614, 87615 
Добровольська Вікторія Анатоліївна 88447 
Добровольська Лариса Пантеліївна 87772 
Добровольська Світлана Василівна 87816 
Доброгурський Валерій Іванович 90031 
Добролюбська Юлія Андріївна 89499 
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Добруцький Ігор Ігорович 89241 
Добряк Лілія Олександрівна 87816 
Добряк Ніна Петрівна 87816 
Довбиш Анатолій Степанович 88975 
Довгаль Олена Валеріївна 89148, 89152 
Довганець Вікторія Ігорівна 89018 
Довгань Андрій Іванович 87576 
Довжук Василь Ананійович 87435 
Догадайло Яна Вікторівна 89735, 89736 
Догунчак Олександр Анатолійович 89375 
Докль Ален 88196, 88197, 88198 
Докус Ангеліна Олександрівна 88238, 88239 
Долгий Олександр Андрійович 89901, 89902, 89903, 89909, 90024 
Долгий Олександр Олександрович 89902, 89903, 89909, 90024 
Долгушева Ольга Валеріївна 88788 
Должанський Ігор Зіновійович 88387 
Долженко Антон Едуардович 87885 
Долішній Олег Миколайович 88671 
Долотій Володимир Володимирович 89475 
Доля Ганна Вікторівна 89345 
Домашлінець Юлія Володимирівна 88525 
Домницька Ніна Григорівна 87816 
Дончева Тетяна Георгіївна 88804, 88805 
Дориченко Микола Анатолійович 87411 
Дорогань Наталія Олександрівна 87600 
Дорогань Сергій Борисович 88192 
Дорошенко Анатолій Юхимович 90201, 90202 
Дорошенко Володимир Федорович 89589 
Дощанський Дмитро Віталійович 87415 
Драганов Петро Михайлович 87613 
Драганова Галина Миколаївна 87816 
Драгомирецька Наталія Михайлівна 87884 
Драч Ірина Іванівна 87702 
Дрижакова Діна Юріївна 88725, 89314 
Дрищ Катерина Володимирівна 89944 
Дробіняк Роксолана Степанівна 90231 
Дробітько Антоніна Вікторівна 88772, 88778 
Дроботенко Мар'яна Олександрівна 89520, 89521 
Дровозюк Степан Іванович 87606 
Дрожнікова Юлія Олександрівна 89845 
Дрозд Олена Володимирівна 87947, 87948, 87949 
Дроздова Белла Султанівна 88381, 88383 
Другова Олена Сергіївна 87901 
Дружинін Сергій Сергійович 87884 
Дуб Андрій Романович 87541, 89133 
Дубєнко Костянтин Вікторович 89607, 89608, 89609, 89610, 89611, 89612, 89613, 

89614, 89615, 89616, 89617, 89618, 89785 
Дублян Ольга Олександрівна 90031 
Дубровінська Тетяна Володимирівна 89377 
Дубровка Наталія Андріївна 88112, 88113 
Дубцова Світлана Григорівна 89468 
Дугіна Ліана Вячеславівна 87481 
Дуденко Олена Володимирівна 89070 
Дукельський Олександр Олександрович 88757, 88758 
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Дулеба Наталя Володимирівна 89867 
Думинська Світлана Віталіївна 87884 
Думич Роксолана Іванівна 88420 
Дун Фан Хуі 89680 
Дуфанець Мар'ян Михайлович 88862 
Душечкіна Наталія Юріївна 88702 
Душний Михайло Сергійович 89558 
Дядечко Людмила Петрівна 87523 
Дядюн Катерина Володимирівна 90121 
Дяків Ірина Богданівна 88047 
Дяченко Дмитро Михайлович 90158 
Дяченко Надія Олексіївна 87704 
Дяченко Ольга Михайлівна 87692 
Дьяченко Дмитро Вікторович 87768 
Ейне Антон Іларіонович 88535, 88536 
Ерделевський Олександр Маркович 87905 
Ефендієва Світлана Миколаївна 89231 
Єва Кейт (псевдонім) 88719 
Євдокимов Віктор Валерійович 89577 
Євдощук Дмитро Віталійович 89334 
Євсюков Олександр Петрович 88920 
Євтушенко Анна Валентинівна 87479, 87480 
Євтушенко Наталія Олександрівна 90044 
Єгорова Анна Вікторівна 89051, 90039 
Єлєазаров Олександр Петрович 89879, 89880, 89881, 89882 
Єлісєєв Валерій Ніконорович 88920 
Єлісєєва Елеонора Ігорівна 88492 
Єльнікова Тетяна Олександрівна 87848, 87965, 88178 
Єльнікова Юлія Василівна 88176, 88177 
Ємельяненко Лариса Михайлівна 88559, 88561 
Ємельянов Володимир Ігорович 89244, 89245 
Ємельянова Тетяна Вікторівна 88552, 88553 
Єнекюк Іоана Семенівна 87734 
Єпіфанова Ірина Юріївна 88460 
Єргієв Георгій Миколайович 87816 
Єргіна Оксана Володимирівна 87668, 87682 
Єременко Наталія Євгенівна 87441 
Єрмак Іван Олександрович 89932 
Єрмолаєва Марина Валентинівна 87638 
Єрмоленко Олександр Ілліч 88607 
Єрмолова Валентина Михайлівна 87999 
Єрошенко Андрій Євгенович 88791, 88792, 88793, 88794 
Єрчкова Ніна Олександрівна 88752, 88756, 88757 
Єршов Олександр Олександрович 90067 
Єсіна Ольга Геннадіївна 88866, 88867 
Єскіна Анастасія Олександрівна 89073 
Єфименко Олена Валентинівна 88032 
Єфіменко Людмила Миколаївна 89961 
Єфременков Сергій Іванович 89858 
Єфременкова Алла Валеріївна 89858 
Жабенко Олександр Вікторович 87704 
Жабєєв Володимир Павлович 89246 
Жабєєв Георгій Володимирович 89246 
Жабєєв Павло Володимирович 89246 
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Жабєєва Ірина Анатоліївна 89246 
Жабинець Ольга Йосифівна 90133, 90134 
Жаботинська Наталія Володимирівна 89096, 89097, 89098, 89099, 89100, 89101, 89102, 

89192, 89195, 89197 
Жарков Сергій Маркович 87376 
Жаркова Ірина Іванівна 87474 
Жвава Ірина Степанівна 87816 
Жевжик Євген Григорович 87784, 89472, 89474 
Жейнова Світлана Сергіївна 87772 
Железняк Олексій Павлович 87911, 87912, 87913, 87914, 87915, 87916, 87917, 

87918, 87919 
Желудков Костянтин Олексійович 87463 
Желязкова Вікторія Валеріївна 88959 
Жердєв Іван Іванович 87816 
Жеребцова Лілія Миколаївна 87816 
Жерж Наталія Анатоліївна 90111 
Жестовський Сергій Миколайович 89442 
Живець Алла Миколаївна 88864 
Живко Михайло Олександрович 89677 
Жигайло Олена Леонідівна 88241 
Жигалло Костянтин Миколайович 90176 
Жигар Наталія Михайлівна 90150 
Жижченко Олександр Олександрович 87789 
Жилавська Руслана Петрівна 87884 
Жилін Тарас Петрович 87429 
Жильйова Валерія Сергіївна 89401, 89403, 89405, 89408, 89409, 89410 
Житник Марина Федорівна 87908, 87909 
Жук Дар'я 87844 
Жук Павло Васильович 90031 
Жук Петро Володимирович 87541 
Жукова Ольга Вікторівна 89476 
Жуковський Сергій Сергійович 87815 
Журавель Микола Олексійович 89875 
Журавко Тетяна Валеріївна 89076 
Журавльов Юрій Петрович 88964 
Журавльова Лариса Володимирівна 89366, 89367 
Журавський Віктор Вікторович 89481 
Жураковська Ірина Володимирівна 88046 
Забашта Юлія Іванівна 90175 
Заблоцький Юрій Іванович 87574 
Заблудовський Євген Євгенович 87411 
Заболотна Світлана Олександрівна 90162 
Заболотний Віктор Вікторович 87669, 87670, 87671, 88042, 88043, 88044 
Заболотний Олександр Вікторович 87669, 87670, 87671, 88042, 88043, 88044 
Заброцька Світлана Григорівна 87487 
Завгородня Тетяна Павлівна 89753 
Завітаєв Валентин Леонідович 88997, 88998, 88999 
Заволока Катерина Григорівна 88878 
Завора Таїна Миколаївна 88244 
Загоровська Любов Михайлівна 89983 
Загоруйко Андрій Володимирович 88480 
Задніпрянна Наталія Георгіївна 88557, 88558 
Задорожна Ірина Павлівна 87787 
Задорожна Олена Михайлівна 88246, 88411, 88823, 88825, 88827 
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Заїка Антоніна Михайлівна 87476 
Зайцева Юлія Вікторівна 89240, 90068 
Зайшлюк Василь Миколайович 89673 
Залізко Василь Дмитрович 88199 
Замулко Анатолій Ігоревич 87743 
Запара Павло Сергійович 89345 
Запорожан Євгеній Олександрович 87741, 87742 
Запоточний Роман Миколайович 87816 
Заремба Ольга Олександрівна 89089, 89090 
Зарецька Ірина Тимофіївна 87449, 87740 
Зарецький Микола Олександрович 89337 
Заруба Віктор Яковлевич 87406, 87407, 87654, 87655, 87656 
Заряжко Інна Вадимівна 87550 
Зась Денис Сергійович 88562 
Затварський Василь Васильович 88421, 89946 
Захаревич Михайло Васильович 88016 
Захаричев Валерій Дмитрієвич 88529 
Захарченко Світлана Миколаївна 89466 
Зачепило Світлана Вікторівна 89376 
Заяц Ольга Василівна 88612 
Зборовська Ірина Адамівна 87816 
Зброжек Світлана Іванівна 88963, 89382 
Згадова Наталія Сергіївна 87816 
Зеленко Оксана Михайлівна 88460 
Зеленський Валерій Степанович 87416 
Зеленський Олексій Вікторович 89075 
Зенько Андрій Ігорович 88512 
Зикань Христина Імрівна 87735 
Зиков Олег Сергійович 89619 
Зикун Наталія Іванівна 89675, 89698, 90110 
Зима Віта Анатоліївна 88934 
Зима Юлія Петрівна 89093 
Зіангірова Лідія Тагирзянівна 87816 
Зібров Вадим Вікторович 88725 
Зіменко Лілія Миколаївна 88005 
Зіменковський Андрій Борисович 88762 
Зінченко Віктор Вікторович 87705 
Знаменська Іванна Владиславівна 89231 
Зозуля Володимир Леонідович 89275, 89490, 89634, 90047 
Золотий Антон Юрійович 87456 
Зотова Ірина Генадіївна 90031 
Зубенко Андрій Володимирович 88399 
Зубрицький Станіслав Олегович (Benya&Zubrik) 88988 
Зупанець Ігор Альбертович 88066 
Зюков Олег Леонідович 88914 
Іваненко Володимир Віталійович 89120, 89168, 89169, 89170, 89171 
Іваненко Павло Андрійович 90202 
Іванів Юрій Андрійович 90229, 90235 
Іванілов Олександр Семенович 87373, 87970 
Іванов-Малявін Сергій Вікторович 88765 
Іванов Денис Віталійович 87845 
Іванов Ігор Валерійович 90098 
Іванов Сергій Васильович 89023 
Іванова-Хмєль Тереса Миколаївна 87712 
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Іванова Марія Станіславівна 87712 
Іванова Оксана Станіславівна 87816 
Іванчук Галина Петрівна 88832 
Іванчук Наталія Віталіївна 89480 
Іванчук Світлана Іванівна 88613 
Івашин Євген Юрійович 87466 
Івашова Людмила Миколаївна 90074 
Іващенко Віктор Анатолійович 87723 
Іващенко Ольга Василівна 89146 
Іващенко Світлана Вікторівна 88239 
Івіцька Дар'я Костянтинівна 89873 
Івлєв Олег Вікторович 88567, 89447, 89448, 89449, 89450, 89451, 89452, 

89453, 89454, 89455, 89456, 89457 
Ігнатенко Микола Миколайович 88008, 88009, 88010 
Ігумнов Борис Миколайович 89753 
Ігумнова Ольга Борисівна 89754, 89755, 89756, 89758, 89759 
Іда Нірман (псевдонім) 89928 
Іллєнко Павло Васильович 89622 
Ілляшов Олександр Ілліч 88356 
Ільїн Сергій Володимирович 90017 
Ільїна Світлана Володимирівна 87470, 87473 
Ільницька Олександра Анатоліївна 89916, 89918, 89919, 89920, 89921, 89922 
Ільницький Віталій Андрійович 89916, 89919, 89920, 89921, 89922 
Ільченко Олександр Володимир 87923 
Іозіс Іванна Вадимівна 88097, 88102, 88592, 88593, 88594 
Іорданов В'ячеслав Валерійович 87471 
Ісаєва Олена Олександрівна 87424, 87427 
Ісаченко Вікторія Павлівна 89073 
Ісип Максим Анатолійович 88305 
Істер Олександр Семенович 87668, 87677, 87682 
Іськів Ігор Богданович 89477 
Іщенко Андрій Володимирович 87430 
Іщенко Анна Миколаївна 88124 
Іщенко Ілона Сергіївна 90092, 90093, 90094, 90095 
Іщенко Людмила Валентинівна 88262 
Іщук Світлана Олексієвна 87541 
Йоанна Кручалак-Янковська 88542, 90136, 90137 
Йовенко Лариса Іванівна 88135 
Кабакова Жанна Василівна 89857 
Кабанова Марина Романівна 87446, 87447, 87448 
Кавунова Оксана Володимирівна 89557 
Казакова Надія Феліксівна 87816 
Казарян Едмон Манвелович 89673 
Казимов Раміш Рахманович 89926, 89927 
Кайгородова Гульнара Наїлівна 90150 
Калабська Віра Степанівна 88135 
Калантєрная Анна Андроніківна 90096, 90097, 90205, 90206 
Калат Ярослава Ярославівна 87541 
Калачнюк Лілія Григорівна 88664, 88665, 88667, 89271 
Калашник Валерій Юрійович 89242, 89243 
Калашник Тетяна Іванівна 90188 
Калашнікова Світлана Андріївна 87702 
Каленюк Ігор Володимирович 88144, 90189 
Каленюк Світлана Олександрівна 88959 
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Калиниченко Тетяна Василівна 90203 
Калита Олена Петрівна 89697, 89699, 89907 
Каліберда Микита Сергійович 87715 
Каліберда Мстислав Євгенович 89874 
Каліка Ірина Михайлівна 90166 
Калініна Лариса Вадимівна 87681 
Калініна Світлана Петрівна 89812 
Калінічева Вікторія Василівна 87563 
Калітник Максим Сергійович 90031 
Калмиков Сергій Андрійович 87857, 87862 
Калмикова Юлія Сергіївна 87862 
Калюженко Аліна Андріївна 89073 
Калюжний Валерій Вілінович 89328, 89329, 89330 
Калюжний Микола Михайлович 87362 
Каменецький Сергій Володимирович 89478 
Камишова Тетяна Миколаївна 87935 
Камінська Марина Олександрівна 87878 
Камінський Сергій Валентинович 89647 
Канарова Ольга Вікторівна 87772 
Канська Наталія Петрівна 89963 
Канюк Геннадій Іванович 87658, 87659, 87850 
Капінус Сергій Васильович 88932 
Капітан Тетяна Анатоліївна 88322, 88324, 88326, 88506, 88507 
Капленко Галина Вікторівна 88350 
Караєва Соломія Ігорівна 89599 
Каракуц Дмитро Ігорович 87783 
Карась Ганна Василівна 88431 
Кардаш Любов Вікторівна 88111 
Карельська Євгенія Валеріївна 90212 
Каричковський Василь Дмитрович 88131 
Карнаух Леся Петрівна 88405 
Карп'як Марія Олександрівна 89132, 89133 
Карпич Ірина Олександрівна 88699, 88714 
Карпінська Олена Борисівна 88515 
Карпінський Борис Андрійович 87986, 87987, 87988, 87989, 87990, 88062, 88350, 

88351, 88352, 88353, 88416, 88417, 88418, 88419, 
88420, 88432, 88433, 88435, 88513, 88514, 88515 

Карпов Володимир Анатолійович 89941 
Карпюк Оксана Дмитрівна 87472, 87632 
Карталов Сергій Владленович 89832 
Касатонова Інна Анатоліївна 89560 
Касіян Діана Андріївна 88148 
Касярум Сергій Олегович 87382, 87383, 87384 
Каськова Людмила Федорівна 89229 
Касьяненко Микола Мефодійович 90233 
Касьянчук Максим Федорович 89703 
Катерина Белльс (псевдонім) 88302 
Катеруша Галина Павлівна 88241 
Каткова Тетяна Анатоліївна 87775, 88675 
Катрич Оксана Володимирівна 89085, 89091 
Катрушенко Наталія Анатоліївна 90021 
Катуніна Ольга Сергіївна 88598 
Кацавець Руслан Сергійович 87397 
Качало Людмила Ярославівна 89586, 89587 
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Качан Галина Євгеніївна 88485 
Качук Дар'я Сергіївна 87823 
Кашаба Ольга Юріївна 89796 
Кашуб'як Ірина Олександрівна 88012 
Кашуба Віталій Олександрович 90117, 90120 
Кашута В'ячеслав Євгенович 89103, 89105, 89106, 89111, 89188, 89189, 89190, 

89191 
Кащенко Станіслав Юрійович 88661 
Квасикова Ганна Сергіївна 87816 
Квасній Олена Богданівна 89967 
Кендюхов Олександр Володимирович 89709 
Кепкало Роман Ігоревич 89723, 89724 
Кий Євген Олександрович 89013 
Кикоть Сергій В'ячеславович 90037, 90038, 90040 
Кимлик Оксана Павлівна 89064 
Кирийчук Дмитро Леонідович 89283 
Кириленко Катерина Михайлівна 87598 
Кирилюк Євгеній Володимирович 87816 
Кириченко Ганна Іванівна 88993 
Киричук Олена Миколаївна 87874, 87875, 88336, 88694, 88695 
Кирчата Ірина Миколаївна 87371, 87372, 87373, 89741 
Кисель Дар'я Петрівна 89343 
Кисельова Ольга Ігорівна 87816, 88349 
Кисляк Ганна Миколаївна 87750, 87827, 88330 
Кібальнікова Тетяна Володимирівна 88788, 88875 
Ківеждій Олеся Василівна 87736 
Кійко Ірина Михайлівна 87783, 89472 
Кілєєва Ольга Павлівна 88206 
Кільніцька Олена Сергіївна 87967, 87968, 88235 
Кімпаєв Артем Вадимович 90173 
Кіндюк Борис Володимирович 90069 
Кіор Іван Федорович 87613 
Кіор Тетяна Миколаївна 87519 
Кір'ян Олена Іванівна 90223, 90224 
Кіреєв Ігор Володимирович 89096, 89097, 89098, 89099, 89100, 89101, 89102, 

89103, 89104, 89105, 89106, 89107, 89108, 89109, 
89110, 89111, 89188, 89189, 89190, 89191, 89192, 
89195, 89197 

Кірієнко Дар'я Олександрівна 87701 
Кірпіченко Владислав Жоржович 90067 
Кірсанов Артемій Павлович 89979 
Кірчева Єлізавета Вікторівна 89407 
Кітченко Олена Миколаївна 87442 
Кічук Наталія Сергіївна 88238, 88239 
Клапчук Володимир Михайлович 88678, 88679, 88680, 88681, 88684, 88685 
Клещонок Валерій Володимирович 89647 
Клєцова Наталія Володимирівна 90090, 90210, 90211 
Клименко Жанна Валентинівна 87424, 87427 
Клименко Рада Леонідівна (Ясновидиця Радислава) 87467, 89606 
Клименко Сергій Віталійович 89835 
Клименко Юрій Михайлович 87573 
Климчук Альона Олегівна 90150 
Кліменок Володимир Миколайович 89822 
Клобуков Віталій Віталійович 89619 
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Клопов Роман Вікторович 88617 
Клочко Альона Миколаївна 89128, 90089, 90090 
Клюєва Євгенія Миколаївна 87396, 88995 
Клюско Лідія Антонівна 88730, 88732, 88734, 88737, 88739 
Ключник Лілія Василівна 87541 
Клюшин Володимир Васильович 90031 
Клюшник Ігор Анатолійович 88984 
Кльосова Ксенія Геннадіївна 88207 
Кміть Владислав Ярославович 89898 
Князєва Вікторія Миколаївна 87660 
Князєва Марина Олексіївна 88666 
Князєва Ніна Олексіївна 88005 
Коба Олена Вікторівна 88203, 89710, 89712, 90028, 90029, 90030, 90032, 

90034 
Кобернік Сергій Георгійович 87581 
Кобець Марина Миколаївна 89131 
Кобзєв Антон Володимирович 89479 
Кобилянська Вікторія Олександрівна 89069 
Кобиш Олена Іванівна 87415 
Кобишук Олег Андрійович 87816 
Ковалевська Вікторія Володимирівна 89812 
Коваленко Вікторія Вікторівна 90150 
Коваленко Ігор Михайлович 87921, 89267, 89896 
Коваленко Людмила Олексіївна 87785, 89476 
Коваленко Оксана Миколаївна 87702 
Коваленко Олег Анатолійович 88778 
Коваленко Олександр Васильович 88408, 88833 
Коваленко Роман Романович 87581 
Коваленко Тетяна Геннадіївна 87432 
Коваленко Тетяна Сергіївна 88735 
Ковалишин Олександр Романович 88542 
Коваль Галина Михайлівна 87753, 88152 
Коваль Ганна Михайлівна 88600 
Коваль Любов Василівна 90190, 90191 
Ковальов Анатолій Іванович 89940, 89941 
Ковальов Володимир Миколайович 88048 
Ковальов Григорій Миколайович 88145 
Ковальов Олександр Вікторович 88920 
Ковальов Олександр Миколайович 89276 
Ковальова Людмила Леонідівна 87607 
Ковальова Тетяна Володимирівна 89225, 89226 
Ковальова Юлія Анатоліївна 88798, 88800, 88801, 88802, 88803 
Ковальова Юлія Вячеславівна 87884 
Ковальова Юлія Дмитрівна 89492 
Ковальська Любов Леонідівна 88460 
Ковальська Наталя Михайлівна 89184, 89185, 89186, 89187 
Ковальський Микола Олександрович 89790 
Ковальчук Василь Іванович 87870, 87871, 87872 
Ковач-Буркуш Єлизавета Степанівна 87735 
Ковбатюк Марина Володимирівна 87403 
Ковдря Даніл Вікторович 87780, 87786, 89466, 89467, 89477 
Коверга Тетяна Анатоліївна 89621 
Коверсун Світлана Олександрівна 87976, 88548 
Ковкіна Анастасія Сергіївна 89857 
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Ковтанюк Тетяна Миколаївна 88123 
Ковтун Світлана Юріївна 87538, 89198, 89868, 89869, 89870 
Ковтунець Володимир Віталійович 87701 
Ковтунович Наталія Леонідівна 89564, 89679 
Когут Нікіта Ігорович 88623 
Когут Юрій Іванович 87662 
Кожухівська Раїса Борисівна 88130 
Кожушко Світлана Павлівна 87448 
Козак Мирослава Василівна 87477 
Козар Ірина Юріївна 89620 
Козачко Олексій Миколайович 89505 
Козир Богдан Іванович 87415 
Козирєва Ірина Миколаївна 88287 
Козієв Артем Віталійович 88371 
Козій Ольга Борисівна 88784, 89024, 89026, 89027, 89029 
Козіна-Сіденко Наталія Вікторівна (Н. Козіна) 88620 
Козленко Надєжда Михайлівна 89850 
Козлов Михайло Олексійович 87969 
Козлова Тетяна Василівна 89474 
Козловська Лариса Степанівна 89183 
Козубай Марина Андріївна 89501 
Козявкін Володимир Ілліч 88981 
Кокош Ольга Лесієвна 87777 
Кокоша Антоніна Володимирівна 89073 
Кокун Олег Матвійович 88624 
Колейчук Вероніка Ігорівна 88727 
Коленда Наталія Вікторівна 87982, 88601, 88602, 88603 
Колесник Ірина Олександрівна 89777 
Колесникова Дойна Олександрівна 87738 
Колесникова Тетяна Олександрівна 88984 
Колесницький Олег Костянтинович 89015, 89126 
Колесніков Дмитро Олегович 89507 
Колиско Оксана Зенонівна 89242, 89243 
Колісник Вікторія Іванівна 87362 
Колісник Олена Пилипівна 88642, 88643 
Колісніченко Ангеліна Іванівна 89071 
Колногузенко Борис Миколайович 88808, 89113, 89114, 89115, 89116, 89117, 89118 
Колодійчук Ірина Анатолієвна 87541 
Коломієць Алла Миколаївна 87836 
Коломієць Леонід Володимирович 87754, 87759, 87760, 87761, 87763, 87816, 88147 
Коломієць Оксана Миколаївна 87438 
Коломієць Світлана Василівна 87816 
Коломінова Ольга Олегівна 88476 
Колосов Юрій Михайлович 89334 
Колосок Андрій Мирославович 88602 
Колосок Світлана Іванівна 90228 
Колот Анатолій Михайлович 87697, 88850 
Колотило Оксана Миколаївна 87596 
Колупаєва Алла Анатоліївна 88563 
Колчин Марія Сергіївна 88949, 88950 
Коляда Любов Петрівна 90155, 90156 
Коляда Наталія Миколаївна 88699, 89073 
Коляда Олена Володимирівна 89708 
Коляда Ольга Василівна 88574 
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Коляда Тетяна Анатоліївна 88637, 88638, 88640 
Комар Марія Сергіївна 87832 
Комар Таїсія Василівна 88621 
Комаренко Дмитро Броніславович 88078, 88079 
Комарова Зоя Іванівна 88137 
Коменчук Ірина Євгеніївна 88947, 88948 
Комірна Ольга Володимирівна 89091 
Комліченко Оксана Олександрівна 88864, 88865 
Комнатний Микола Олександрович 88026 
Компанець Тарас Анатолійович 87577 
Конвісар Микола Григорович 89387 
Кондратенко Віталій Миколайович 87408, 87420, 87421, 87894, 87899 
Кондратова Людмила Григорівна 87486 
Кондратьєв Сергій Борисович 88050 
Кондратьєва Галина Вікторівна 89478 
Кононенко Антон Сергійович 87706, 87707 
Кононенко Наталія Вячеславівна 89260 
Кононихін Олександр Сергійович 89728 
Кононученко Андрій Віталійович 88873 
Конотопець Олександр Олегович 88824, 88826 
Коношук Станіслав Анатолійович 90031 
Константинов Артур Павлович 89037 
Копєйкін Олександр Юрійович 89834 
Копиця Владислав Іванович 90091 
Корецький Юрій Михайлович 88460, 90150 
Корж Юлія Вікторівна 90204 
Коржевський Михайло Юрійович 87751, 87813, 88338, 88509, 89007 
Корзун Катерина Ростиславівна 88962 
Корітчук Сергій Олександрович 89020 
Коркач Марія (псевдонім) 87830, 87831 
Корнєва-Карпюк Галина Борисівна 88060 
Корнєва Наталя Олександрівна 89503 
Корнєєв Юрій Валентинович 87835, 87837, 87838, 87840, 87841 
Корнієнко Марина Михайлівна 87449, 87740 
Корнієнко Тетяна Олександрівна 88412, 88820 
Коробов Артем Геннадійович 89337 
Король Богдан Сергійович 88952 
Король Тетяна Вікторівна 89622 
Корольов Петро Васильович 89692 
Корольова Тетяна Сергіївна 89941 
Коростельова Катерина Миколаївна 89534 
Короткова Дар'я Сергіївна 90066 
Корпач Анатолій Олександрович 89860, 90023, 90025 
Корпач Олексій Анатолійович 89860, 90023, 90025 
Корсак Костянтин Віталійович 89648, 89780 
Корсак Юрій Костянтинович 89648, 89780 
Корсакова Юлія Олексіївна 87774 
Корсун Василь Володимирович 90031 
Корчевська Лілія Олександрівна 88660 
Корчевська Ольга Петрівна 87477 
Коршун Оксана Іванівна 89987, 89988, 89989, 89990, 89991, 89992, 89993, 

89994, 89995, 89996 
Коршунов Михайло Якович 89005 
Косенко Віталій Іванович 88190, 88191 
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Косенко Юрій Миколайович 89635 
Косинська Тетяна Болеславівна 89473 
Костенко Віталій Леонідович 88050 
Костенко Микола Прокопович 88972, 89443 
Костирко Лідія Андріївна 90113 
Костиря Ірина Валентинівна 89078, 89079, 89529 
Костишен Сергій Анатолійович (Князь Костишен) 89135 
Костіва Тетяна Вікторівна 87816 
Костромицька Ольга Анатоліївна 89556 
Костюкевич Віктор Митрофанович 87836, 87839 
Костюкєвич Тетяна Костянтинівна 88241 
Костякова Анна Анатоліївна 88329 
Котвіцький Володимир Володимирович 90031 
Котенок Дарія Михайлівна 88718 
Котляренко Олександр Петрович 89386 
Котова Інна Миколаївна 89940 
Котречко Олексій Олексійович 89273 
Котюк Оксана Іванівна (Оксана Огнєва) 88771 
Коцюба Анатолій Миколайович 87816 
Коцюба Ірина Григорівна 87848, 88178, 89577 
Коцюбинський Володимир Юрійович 89843, 89844, 89845, 89847 
Коцюра Ольга Олександрівна 89443 
Коць Ігор Вікторович 87956 
Коць Ірина Ігорівна 87956 
Коч Наталя Володимирівна 88959 
Кочерга Вадим Анатолійович 88982 
Кочерга Галина Василівна 88982, 88983 
Кочетов Данило Сергійович 89081 
Кочетова Юлія Сергіївна 89081 
Кочкодан Ольга Дмитрівна 89268, 89270, 89806, 89807, 89808 
Кочубей Тетяна Дмитрівна 89073 
Кошова Ірина Іванівна 89032, 89034 
Кошовий Микола Дмитрович 89032, 89034 
Кошонько Галина Аполлінаріївна 88205, 88497, 88498 
Кошун Микола Мирославович 88623 
Кравець Віталій Михайлович 88572 
Кравець Олександр Валерійович 89338 
Кравець Христина Михайлівна 89360, 89361, 89362, 89363 
Кравцова Надія Михайлівна 87478 
Кравченко Анна Андріївна 89073 
Кравченко Ігор Володимирович 88017, 88018, 88019, 88020, 88023 
Кравченко Оксана Олексіївна 88249, 89073, 89074 
Кравченко Світлана Миколаївна 89958 
Кравчук Анастасія Ігорівна (NITA, Anastasia 
Kravchuk) 

88596, 88597 

Кравчук Валентина Миколаївна 87723 
Кравчук Наталія Іванівна 87967, 87968, 88235 
Кравчук Неля Павлівна 88697, 88812 
Кравчук Оксана Миколаївна (Полінкевич) 87798, 87801 
Крамаровська Світлана Миколаївна 87449, 87740 
Красковський Роман Олександрович 90225 
Красовський Вадим Володимирович 88186 
Красюк Віра Вікторівна 88098, 88099, 88100, 88223, 88225 
Крекотень Ірина Михайлівна 87980 
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Кривда Олена Віталіївна 89325 
Кривенец Алина Вадимовна (псевдонім) 89786 
Кривенчук Юрій Павлович 87847 
Кривич Яна Миколаївна 88071 
Кривобок Руслан Вікторович 88040 
Криворучко Оксана Миколаївна 90070 
Криган Серафима Герасимівна 87522 
Крижанівська Анна Євстахіївна 88047 
Крижановська Ганна Олександрівна 87816 
Крижановська Марія Євгенівна 87725 
Крикун Тетяна Іванівна 87744, 87745, 87746, 87747, 87937 
Крикуненко Олександр Іванович 87468 
Крилик Людмила Вікторівна 88953 
Крисенко Дмитро Анатолійович 89013 
Крихівський Михайло Васильович 87434 
Криховець-Хом'як Лілія Ярославівна 87721 
Кругла Наталія Анатоліївна 89283 
Кружиліна Наталья Михайлівна 89011 
Крук Аліна Анатоліївна 88902 
Крук Станіслав Леонідович 89485, 89486, 89487, 89488 
Крупник Іван Романович 88650 
Крутяков Іван Євгенійович 89016 
Крутько Марія Олексіївна 88053 
Крячко Іван Павлович 88233 
Крячок Олександр Степанович 88174, 88390, 88797, 88892 
Ксения Эльтухи (псевдонім) 88061 
Ксенія Заставська (псевдонім) 88741, 88837, 88838, 88839, 88840, 88841 
Ксьонжик Володимир Володимирович 89333 
Кубецька Ольга Миколаївна 90071 
Кубецька Ольга Миколаївна (Остапенко О.М.) 90073 
Кубецька Ольга Миколаївна (Остапенко Ольга 
Миколаївна) 

90165 

Куда Сергій Анатолійович 89857 
Кудацький Леонід Наумович 87540 
Куденко Петро Геннадійович 89025 
Кудінов Вадим Анатолійович 88570 
Кудінов Сергій Сергійович 88236 
Кудлик Андрій Вадимович 90163, 90164 
Кудрявцев Антон Михайлович 89338 
Кудрявцев Дмитро Станіславович 88953 
Кудрявченко Ольга Інокентіївна (Шевченко Ольга) 89943 
Кудряшов Володимир Олексійович 87816 
Кужелєв Михайло Олександрович  87515 
Куза Антоніна Миколаївна 87969 
Кузнецова Наталія Володимирівна 87886 
Кузнєцов Олексій Михайлович 87495, 87496, 87497, 87498, 87499, 87500, 87501, 

87502, 87503, 87504, 87505, 87506, 87507, 87508, 
87509, 87510, 87511, 87512 

Кузнєцова Любов Вікторівна 87816 
Кузькін Олексій Феліксович 89877 
Кузьменко Олександр Васильович 88969 
Кузьменко Ольга Віталіївна 88789, 89335, 89336 
Кузьменко Павло Іванович 89063 
Кузьмич Марія Богданівна 89444 
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Кузьмін Олег Євгенович 87956, 88460, 88534, 90150 
Кукіль Роман Віталійович 88337, 88339 
Кукоба Вячеслав Іванович 87531 
Кукулевська Софія Ісаківна 89859 
Кукурудз Оксана Михайлівна 88460 
Кулагін Дмитро Олександрович 89159, 89878 
Кулаксиз Ольга Семенівна 87517 
Кулик Юрій Олексійович 88340 
Кулинич Мирослава Богданівна 88069, 88460, 90150 
Кулініч Ольга Олексіївна 89827, 89828, 89829 
Кулінченко Олександр Сергійович 89000, 89001, 89002, 89003, 89004 
Куліченко Тетяна Олександрівна 87816 
Куліш Сергій Анатолійович 89345 
Культа Світлана Володимирівна 87816 
Кульчій Інна Олексіївна 88051 
Кундельська Тамара Володимирівна 87434 
Куніцький Костянтин Юрійович 89046 
Куніцький Юрій Леонідович 88581, 88583, 88584, 88585, 88587, 89043, 89044, 

89046, 89048, 89050 
Купрєєнко Максим Володимирович 88874 
Куракіна Лариса Валентинівна (БАМБІЗО) 87846 
Курбатов Сергій Володимирович 87702 
Курбатова Тетяна Олександрівна 88790, 90230 
Курилін Іван Ростиславович 87430 
Куриліна Оксана Василівна 90031 
Курило Вікторія Леонтіївна 89474 
Куришина Вікторія Юріївна 88241 
Курій Лілія Олександрівна 88460, 90150 
Куріненко Володимир Леонідович 88088, 88089, 88397 
Курінна Олена Григорівна 89945 
Курмаз Марія Владиславівна 88090 
Курносова Катерина Віталіївна 87773 
Курогло Надія Іванівна 87613 
Курочкіна Ірина Геннадіївна 89383, 89384 
Курчатова Анжеліка Віталіївна 88444 
Курьянович Олександр Володимирович 89444 
Кутасевич Яніна Францівна 88774 
Кухтін Олександр Анатолійович 89065 
Куценко Тамара Федорівна 87698, 88717 
Куцинська Марія Володимирівна 87700 
Куцмус Наталія Миколаївна 87967 
Куцяк Олександр Анатолійович 87385, 87386 
Кучеренко Наталія Леонідівна 89509 
Кучерявенко Ігор В'ячеславович 89578 
Кучма Марія Олександрівна 87787 
Кучма Яна Вікторівна 87461, 87462, 90049, 90050, 90051, 90052, 90053, 

90054 
Кучманич Ірина Миколаївна 89889, 89890 
Кучук Георгій Анатолійович 87363 
Кушин Юлія Миколаївна 88108 
Кушнарьова Яна Андріївна 89080 
Кушнір Дмитро Валентинович 87969, 89023 
Кушнір Інна Ернестівна 89945 
Кушнірецька Оксана Василівна 90133, 90134 
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Кушнірова Тетяна Віталіївна 88729 
Кушнірук Анастасія Сергіївна 89836, 89837 
Кущенко Лілія Вікторівна 88238, 88239 
Куюмчян Мгер Санасарович 88758 
Кюльян Ігор Геннадійович 89126 
Лаба Олександр Васильович 88028, 88029, 88030 
Лавер Катерина Михайлівна 87713 
Лаврентьєв Олександр Миколайович 89970, 89971, 89972, 89973, 89974 
Лаврентьєва Юлія Олександрівна 89972, 89974 
Лавренюк Вадим Васильович 87648, 87649, 87650 
Лавріненко Ігор Миколайович 88731 
Лагерна Наталія Василівна 89323 
Ладиченко Тетяна В'ячеславівна 87574, 87674 
Лазановський Петро Петрович 90150 
Лазаренко Марія Віталіївна 88673 
Лазаренко Наталія Іванівна 87836 
Лазарєв Анатолій Геннадійович 89482 
Лазуренко Андрій Олексійович 88256, 88257, 88258, 88259 
Лазуткін Микола Іванович 89875 
Лана Ермакова (псевдонім) 90106 
Лановенко Олена Генадіївна 88140, 88141, 88142, 88143 
Лапузіна Олена Миколаївна 88033, 88034, 88035, 88037, 88038 
Латін Сергій Петрович 87993 
Лашевська Аліна Альбертівна 87571 
Лашевська Ганна Анатоліївна 87571 
Лашкул Валерій Анатолійович 88907 
Лебедєв Федір Геннадійович 89321 
Лебедик Галина Володимирівна 88056 
Лебединець Максим Володимирович 89474 
Лебединець Надія Анатоліївна 89466 
Лебединська Людмила Олександрівна 87816 
Лебедь Дмитро Олександрович 87607, 87609 
Лебедь Регіна Клеменсівна 87587, 87711 
Лебідь Ольга Валеріївна 89763 
Лебідь Ольга Миколаївна 87878 
Левицька Ірина Миколаївна 87954 
Левицька Ольга Олександрівна 87541 
Левицький Роман Миронович 88614 
Левківський Віталій Леонідович 87848, 89577 
Левун (псевдонім) 89255 
Левченко Наталія Володимирівна 89073 
Левчук Юлія Віталіївна 88011 
Леган Олег Анатолійович 88927 
Легеза Віктор Петрович 87378, 87379, 87380, 87381, 88887, 89579 
Лежнева Олена Іванівна 87975, 87976 
Лейдікер Лілія Валентинівна 89925 
Лейцюсь Галина Михайлівна 88610 
Лелюк Аліна Володимирівна 89813 
Лемещук Марина Анатоліївна 89072 
Леник Ольга Андріївна 87816 
Ленюк Михайло Павлович 88855 
Леоніді (псевдонім) 89714 
Леонова Юля Олександрівна 88870 
Леонтьєв Дмитро Миколайович 88242 
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Лепкий Михайло Іванович 87858 
Лесюк Іван Іванович 88861 
Лесьо Андрій Андрійович 89266 
Лесьо Андрій Ілліч 89266 
Лещенко Григорій Іванович 87819, 87820, 87821, 88162, 88163, 88165 
Лещенко Олег Іванович 87816 
Лещінська Каріна Олексіївна 87818 
Лещук Віктор Пилипович 87801, 88067, 88460, 90150 
Лещук Ірина Володимирівна 87541, 90133, 90134 
Лєбедєва Катерина Юріївна 90103 
Лєгєза Наталія Іванівна 87375 
Лємешева Наталія Андріївна 87583 
Лико Сергій Михайлович 87848 
Лимаренко Олександр Михайлович 87759, 87760, 87763, 88147 
Лимаренко Юрій Леонідович 87816 
Линовицька Світлана Анатоліївна 88280 
Линьова Ірина Олексіївна 87704 
Лис Олена Володимирівна 87452, 87549, 87551, 87552, 87553, 87554 
Лисанець Юлія Валеріївна 89230, 89231, 89232, 89233, 89234, 89235, 89236, 

89237, 89238 
Лисенко Аліна Олександрівна 89223 
Лисенко Андрій Євгенович 90175 
Лисенко Людмила Олександрівна 88582, 89045, 89047, 89049, 89156 
Лисенко Олександр Миколайович 90151 
Лисенко Сергій Олегович 89369, 89370, 90018 
Лисенко Тетяна Іванівна 87680 
Лисичарова Галина Олександрівна 87575, 88045 
Лисобей Людмила Василівна 87487 
Литвин Наталія Анатоліївна 88095 
Литвин Олена Володимирівна 88738 
Литвин Юлія Олександрівна 90007 
Литвиненко Ірина Сергіївна 88626, 88627, 88635, 88636 
Литвиненко Ольга Михайлівна 89441 
Литвиненко Таміла Анатоліївна 88491 
Литвиненко Тетяна Олександрівна 90162 
Литвинова Світлана Григорівна 88989, 88990 
Литовченко Олег Віталійович 89952 
Лихно Віта Валеріївна 90158 
Лихолай Анжеліка Сергіївна 87999, 88000, 88001 
Лихошерст Людмила Мар'янівна 90232 
Личук Марія Іванівна 90075 
Лишенко Григорій Павлович 87570 
Лільчицький Олег Володимирович 90131, 90135 
Лінгур Любов Миколаївна 88866, 88867 
Лінкова Олена Володимирівна 87816 
Ліпич Любов Григорівна 88460, 90150 
Лісачук Лідія Миколаївна 88036, 88040, 88537 
Ліснічук Оксана Андріївна 88450, 88451, 88453, 88454, 88456 
Ліснічук Олена Андріївнаіївна 87901 
Лісовий Михайло Сергійович 89847 
Лісогор Віталій Григорович 87430 
Літвиненко Алла Андріївна 87816 
Літовченко В'ячеслав Юрійович 87851 
Ліхолєтова Юлія Миколаївна 87685, 87809 
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Лічман Едуард Русланович 89140, 89142 
Лобанов Марк Вікторович 89276 
Лобановська Інна Георгіївна 89957 
Лобань Галина Андріївна 89376 
Лобова Ольга Володимирівна 87584 
Лобода Анатолій Іванович 88033, 88034, 88037, 88038 
Лобода Наталія Степанівна 87969, 87979, 88241 
Лобус Руслан Степанович 87816 
Логвиненко Анатолій Іванович 89857 
Логвиненко Юлія Леонідівна 88534 
Лодзинська Олена Олександрівна 87423 
Ложкіна Аліса В'ячеславівна 89166 
Лозовий Олександр Володимирович  
(Марк Голдман, Mark Goldman) 

87729 

Лозовий Олександр Володимирович  
(Марк Голдман/Mark Goldman) 

88726 

Ломов Анатолій Григорович 89704 
Ломоносов Анатолій Вадимович 90138, 90139, 90140, 90141, 90142, 90143, 90146 
Ломоносова Оксана Едуардівна 90138, 90139, 90140, 90141, 90142, 90143, 90146 
Лопатюк Світлана Петрівна 87394 
Лопіна Наталія Андріївна 89366, 89367 
Лопунова Ніна Миколаївна 87565 
Лопушинський Андрій Іванович 88616 
Лотор-Пердук Олена Карлівна 87588 
Лубко Інна Миколаївна 89500 
Лугіна Наталія Анатоліївна (Краснікова) 90209 
Луговий Володимир Іларіонович 87703 
Лугових Оксана Олександрівна 87966 
Лужбін Анатолій Михайлович 87969 
Лук'яненко Сергій Іванович 89987, 89988, 89989, 89990, 89991, 89992, 89993, 

89994, 89995, 89996 
Лук'янихін Вадим Олександрович 89960 
Лук'янцева Ольга Юріївна 87778 
Лукач Андріанна Юліївна 87713, 87736 
Лукович Тетяна Володимирівна 90066 
Лунячек Олег Вадимович 89144 
Луценко Олена Львівна 88204 
Луценко Юрій Анатолійович 90183 
Луцик Мирослав Мирославович 88547 
Луцків Олена Миколаївна 89132, 89133 
Лучна Єлізавета Олексіївна 87442, 87443 
Любарець Наталія Олексіївна 87609 
Любимов Анатолій Якович 87816 
Любінецька Ганна Леонідівна 89887 
Любчик Євген Леонідович 88575 
Любчик Леонід Михайлович 88575, 88577, 88578, 88579 
Любчик Марія Леонідівна 88576 
Люлька Надія Олександрівна 89377 
Лютий Ілля Анатолійович 88718 
Лякішева Анна Володимирівна 88012 
Ляпунова Валентина Анатоліївна 87771, 87772, 87774 
Ляхова Наталія Олександрівна 89683, 89684, 89686 
Ляховецький Максим Сергійович 87456 
Ляшенко Анастасія В'ячеславівна 89264, 89265 
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Ляшенко Ірина Олександрівна 89853, 89855 
Ляшенко Олена Миколаївна 89283 
Львов Геннадій Іванович 89556 
М'ячин Валентин Георгійович 87812, 87814, 88288 
Мавров Геннадій Іванович 88156 
Мавропуло Тетяна Карлівна 89681 
Магаліс Олександр Володимирович 88358 
Магас Ганна Іванівна 87585 
Мажиріна Альона Василівна 89473 
Мажуга Єгор Олександрович (Вареники-Крученики 
Records) 

89135 

Мажура Світлана Миколаївна 88241 
Мазанов Костянтин Анатолійович 88171, 88172 
Мазєіна Марина Едуардівна 89467 
Мазій Андрій Вікторович 90157 
Мазниця Вікторія Віталіївна 88754 
Мазничко Євгеній Борисович 90017 
Мазніченко Єгор Олександрович 87465 
Мазур Максим Віталійович 89015 
Мазуренко Валерій Іванович 88920 
Майборода Володимир Андрійович 89440 
Майборода Юлія Миколаївна 89578 
Майданюк Володимир Павлович 89757, 89761 
Майснер Андрій Володимирович 90158 
Майстер Людмила Анатоліївна 88806 
Майстренко Людмила Володимирівна 88589 
Макара Оксана Василівна 88460, 90150 
Макаренко Інна Олександрівна 88176, 88177, 89727 
Макаренко Юлія Вікторівна 89242, 89243 
Макарічев Олександр Володимирович 89906 
Макарук Олена Олександрівна 88563 
Макарусь Володимир Андрійович 89998 
Максименко-Довгич Жанна Віталіївна 89997 
Максименко Євгеній Вікторович 88528 
Максименко Олег Сергійович 87980 
Максимець Валерій Олексійович 88489, 88490 
Максимів Дмитро Ярославович 88515 
Максимчук Ігор Миколайович 88109 
Максимчук Максим Віталійович 89132, 89133 
Максін Віктор Іванович 89268, 89270, 89809 
Максютенко Наталія Олексіївна 88052 
Макухіна Світлана Володимирівна 87878 
Макушенко Євген Ігорович 89497 
Малахіті Андрій Васильович 87614 
Малий Володимир Валентинович 87994, 88004, 89131 
Малий Іван Йосипович 87940, 88559 
Малихін Олександр Володимирович 88423, 88425, 88426, 88427 
Малишевська Ірина Анатоліївна 89072 
Малишевська Ольга Степанівна 89355 
Малишко Тамара Вікторівна 88752 
Маліков Володимир Васильович 89224 
Малохатко Ярослава Володимирівна 89543 
Малошок В'ячеслав Володимирович 
(SUPERSLAVA) 

89261 
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Малюга Людмила Миколаївна 88130 
Малярчук Катерина Артурівна 88529 
Мальковська Юлія Борисівна 87698, 87942 
Мальцева Вікторія Володимирівна 88460 
Мальчевська Валентина Михайлівна 87822 
Мамикіна Анжеліна Іванівна 89545, 89546 
Мамчур Віталій Йосипович 88754 
Мамчур Олександр Йосипович 88752, 88756, 88757 
Мангушева Вікторія Юріївна 88774 
Мандрик Ліна Петрівна 87624, 87829, 88185, 88220, 88510 
Манзарук Марія Олександрівна 87816 
Маринчук Олена Олександрівна 89779 
Марін Олександр Костянтинович 87723 
Маркевич Олександр Васильович 87699 
Марковська Олена Олександрівна 89620 
Марковська Тетяна Сергіївна 88775 
Мармуль Лариса Олександрівна 88007 
Марова Світлана Феліксівна 88655, 88656 
Мартиненко Олена Вікторівна 87854 
Мартиненко Олена Євгенівна 88609 
Мартинчук Сніжана Петрівна 87958 
Мартинюк Любов Василівна 87903 
Мартинюк Олександр Олександрович 87579 
Мартинюк Петро Миколайович 89480 
Мартинюк Ярослав Юрійович 89703 
Мартишевський Владислав Олексійович 89373 
Марущак Ярослава Віталіївна 89843 
Марценюк Алла Вікторівна 88334, 88335, 89008, 89009 
Марценюк Лариса Володимирівна 88980, 88986, 88987 
Марченко Анна Вікторівна 87730, 87731 
Марченко Катерина Леонідівна 88234 
Марченко Лариса Борисівна 89349, 89350, 89351 
Марченко Лариса Юріївна 88054 
Марчук Ігор Петрович 88974 
Маслянко Тарас Володимирович 89703 
Масол Людмила Михайлівна 87596 
Матвєєва Юлія Тагібеківна 90228 
Матвійцев Ігор Сергійович 89602 
Матвійчук Людмила Юріївна 87858 
Матвійчук Наталія Миколаївна 88601, 88602, 88603 
Материнська Ірина Володимирівна 89475 
Матерна Денис Олегович 90125 
Матигін Олександр Сергійович 89023 
Матрос Ольга Олександрівна 88249, 89073 
Матусевич Олексій Олександрович 88986, 88987 
Матяш Андрій Васильович (Даромир Матяш) 89604 
Махачашвілі Русудан Кирилевна 90218 
Мацегора Анастасія Олексіївна 88296 
Мацюк Олег Павлович 89167 
Мачула Світлана Сергіївна 89491 
Машиніченко Наталя Вікторівна 87610 
Машиніченко Олександр Анатолійович 87610 
Машкей Алла Миколаївна 88394 
Медведенко Дмитро В'ячеславович 88836 
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Меланія Павленко-Кравченко  (псевдонім) 88364 
Меланія Павленко-Кравченко (псевдонім) 88358, 88362, 88365, 88366, 88367 
Мелащенко Марина Петрівна 89232 
Мелешко Олександр Миколайович 89127 
Мелещенко Дмитро Андрійович 90018 
Мельник Аліна Юріївна 88563 
Мельник Анатолій Петрович 89127 
Мельник Анжела Олегівна 87424, 87427 
Мельник Геннадій Валерійович 89242, 89243 
Мельник Катерина Володимирівна 87361 
Мельник Мар'яна Іванівна 87541, 90133, 90134 
Мельник Марина Андріївна 88865 
Мельник Микола Миколайович 87983, 87984, 87985, 88469 
Мельник Оксана Григорівна 87592 
Мельник Ольга Григорівна 87956, 88534 
Мельник Ростислав Петрович 88094 
Мельник Сергій Вікторович 87701 
Мельник Юрій Степанович 88233 
Мельников Володимир Аркадійович 89320 
Мельникова Наталія Іванівна 87847, 89320 
Мельникова Ольга Миколаївна 88262, 88263, 88264, 88265 
Мельникова Уляна Петрівна 89146 
Мельниченко Анатолій Анатолійович 88124 
Мельниченко Оксана Василівна (Калита) 89094 
Мельничук Юлія Миколаївна 88712 
Меметов Айдер Меметович 87612 
Мен Ян (MENG YANG) 89760 
Мендель Ніна Василівна 90150 
Мендерецький Вадим Владиславович 89767, 89768 
Менів Любов Дмитрівна 89933, 89934, 89935, 89936, 89937 
Мерзляк Аркадій Григорович 87524, 87525, 87526, 87527, 87528 
Метелиця Артем Олександрович 87955 
Метка Анастасія Анатоліївна 89073 
Мечник Лариса Андріївна 87474 
Мигович Микола Степанович 89947 
Мигович Сергій Михайлович 87637, 87640, 87687, 87688, 88221 
Микитенко Володимир Іванович 88017, 88018, 88019, 88020, 88021, 88023, 88745 
Миколайчук Кирило Миколайович 88460 
Миколайчук Наталія Сергіївна 88460 
Милка Оксана Євгеніївна 87816 
Минюк Дмитро Іванович 88470, 88471, 88472, 88473, 88520 
Минюк Олена Юріївна 87892, 88470, 88473, 88641, 88644 
Мирза Катерина Леонідівна 88239 
Мировська Анна Всеволодівна 87430 
Мироненко Віталій Станіславович 89025 
Мироненко Микита Ігорович 88975 
Миронов-Кописов Сергій Владиславович 88399 
Миронова Юлія Юріївна 88203, 90030, 90032, 90034 
Миронюк Вікторія Ігорівна 88156 
Мирошніченко Юрій Борисович 87667, 87684 
Мисліна Ірина Юріївна 87816 
Михайленко Вікторія Олександрівна 87816 
Михайленко Ніна Миколаївна 89112 
Михайленко Олексій Сергійович 90018 
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Михайленко Ольга Олександрівна 88048 
Михайлюк Артем Олександрович 90157 
Михайлюк Костянтин Мирославович 90088 
Михаліна Ольга Олександрівна 87781, 89471 
Михальов Геннадій Олександрович 89475 
Михальченко Наталія Вячеславівна 88844, 88845, 88846, 88847, 88848 
Михальчишин Роман Вікторович 89857 
Михальчук-Осадча Олександра Ігорівна 88604 
Мицик Ганна Михайлівна 88617 
Мігун Галина Анатоліївна 87816 
Мікрюкова Катерина Олександрівна 88959 
Міланенко Олександр Анатолійович 89417, 89421 
Міліцина Катерина Максимівна 88527 
Мілков Анатолій Миколайович 87613, 87617 
Міляновська Ніна Равілівна 87629 
Мілько Наталя Євгенівна 87935 
Мільков Володимир Леонідович 87539, 88673 
Мільцов Володимир Євгенійович 89692 
Міненко Олеся Василівна 88921, 88922, 88923 
Мінкова Ольга Федорівна 87491 
Мінорова Антоніна Володимирівна 89802 
Міняйлук Сергій Миколайович 87560 
Мірза Олександр Петрович 87816 
Мірзоєв Азєр Джаваншір огли 89692 
Міронова Юлія Володимирівна 88973 
Мірошник Володимир Олександрович 89371 
Мірошник Марія Володимирівна 87440, 87441, 87442, 87443, 87444 
Мірошниченко Ігор Сергійович 89017 
Мірошниченко Михайло Іванович 89210 
Мірошниченко Олексій Іванович 87816 
Мітрясова Олена Петрівна 88278 
Мітцель Олександр Олександрович 87391 
Мітюков Олександр Віталійович 89050 
Міхалевська Галина Іванівна 87981, 88853, 88855, 88857, 88860, 88861 
Міхеєв Олександр Іванович 87394 
Мічута Ольга Романівна 89480 
Мішура Яна Вадимівна 89621 
Міщенко Ганна Володимирівна 87823, 88332 
Міщенко Марина Сергіївна 88708, 88709, 88710 
Міщенко Олена Володимирівна 87823 
Міщенчук Олег Романович 87752 
Міюс Сергій Миколайович 87580 
Мовчанюк Анастасія Валентинівна 89066 
Могилецька Тетяна Миколаївна 88359 
Моженко Микола Володимирович 90065, 90100, 90101 
Мозгова Ярослава Олександрівна 89051, 90039 
Моісєєв Василь Володимирович 88668, 88908 
Мойсишин Василь Михайлович 88606 
Мокієнко Тетяна Володимирівна 90071 
Мокрані Ольга Олександрівна 89199 
Молодичук Ольга Андріївна 88402 
Момот Олена Олегівна 88202, 89240 
Морараш Анжела Костянтинівна 87709, 87739 
Моргай Лілія Анатоліївна 88126, 88127, 88129 
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Моргун Володимир Григорович 89393, 89394 
Моргун Ганна Геннадіївна 89393 
Моргун Наталія Анатоліївна 89229 
Моргунова Ольга Олександрівна 88796 
Морева Вікторія Володимирівна 88656 
Моренцова-Шулик Олена Сергіївна 88173 
Мороз Ірина Іванівна 88549, 88551 
Мороз Микола Сергійович 89272, 89809 
Мороз Олена Омелянівна 89124, 89134 
Мороз Світлана Сергіївна 87648, 87649, 87650 
Морозов Андрій Васильович 89577 
Морозов Володимир Володимирович 88193, 89716 
Морозова Анна Петрівна 89372 
Морозова Ірина Володимирівна 89976 
Морохова Валентина Олександрівна 88460 
Мороховець Галина Юріївна 89236, 89237, 89238 
Морська Лілія Іванівна 87720 
Москаленко Альона Сергіївна 89337 
Москаленко В'ячеслав Васильович 89337 
Москалець Віктор Петрович 88496 
Москалюк Наталія Петрівна 87941 
Москальова Людмила Юріївна 87773 
Моску Тетяна Дмитрівна 87958 
Мосов Сергій Петрович 87869, 88440, 88441 
Мошковська Людмила Миколаївна 90036 
Мрує Фатмі Алі 88869 
Мудрий Мар'ян Михайлович 87675 
Мудров Денис Сергійович 89856 
Мудряк Тамара Олександрівна 89901, 89902, 89903, 89909, 90024, 90209 
Муждабаєв Амєт Мємєтович 87532 
Музика Ольга Яношівна 88133, 88134 
Музикін Михайло Ігорович 87661 
Музиченко Ганна Вячеславівна 88637, 88638 
Музя Євген Михайлович 87935 
Муравщик Олександр Олексійович 90048 
Мурачов Юрій Леонідович 88006 
Мурзіна Юлія Ігорівна 89468 
Мусієнко Анатолій Володимирович 90181 
Мусієнко Володимир Володимирович 88995, 90178, 90179, 90180, 90181 
Мусієнко Олена Геннадіївна 87701 
Мустафіна Альфія Анасівна 90150 
Муха Павло Андрійович 88880, 88881, 88882, 88883, 88884, 88885, 88886 
Мухіна Людмила Михайлівна 88627 
Мхитарян Ольга Дмитрівна 90008 
Мюллер Ірина 88196, 88197, 88198 
Мямлін Сергій Сергійович 87992 
Мясоутов Шаміль Каюмович 87392, 87393, 87402, 90182 
Набоков Сергій Володимирович 88436 
Нагайник Тарас Григорович 87429 
Нагачевська Марина Вікторівна 89601 
Нагорний Володимир В'ячеславович 89337 
Нагорнюк Сергій Леонідович 88824, 88826 
Надтока Денис Михайлович 88333 
Надтока Олена Володимирівна 88333 
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Надточий Анатолій Вікторович 90197, 90198, 90199, 90200 
Надточій Віктор Анатолійович 90197, 90198, 90199, 90200 
Надточій Ірина Ігорівна 90138, 90139, 90140, 90141, 90142, 90143, 90146, 

90197, 90198, 90199, 90200 
Назаренко Елліна Степанівна 89476 
Назаренко Ірина Володимирівна 87933, 87934, 87936, 87938 
Назаренко Олена В'ячеславівна 88074 
Назаркевич Оксана Богданівна 89132 
Назаров Микола Ігорович 89708 
Назарян Розана Степанівна 89112 
Найда Ярослав Романович 87410 
Найдюк Оксана Василівна 88500 
НАЙТ (псевдонім) 89319 
Наконечна Мар'яна Ігорівна 88360, 88361 
Наконечна Світлана Павлівна 89544 
Наконечний Денис Олександрович 88463, 89680 
Наровлянський Олександр Данилович 87608 
Нарусевич Олександр Станіславович 87429 
Насмінчук Галина Йосипівна 88896, 88898, 88899, 88901, 88902 
Науменко Ігор Вікторович 89915 
Науменко Ліана Миколаївна 89341, 89696, 89908 
Наумкіна Олена Валеріївна 89022, 90042 
Наумовський Андрій Юрійович 89438 
Наумчук Оксана Володимирівна 87725 
Нацик Людмила Дмитрівна 88551 
Невмержицька Наталія Михайлівна 87702 
Неволько Олександр Михайлович (Олександр  
Волос) 

88153, 88154 

Недбалюк Олександр Петрович 89068 
Недоступ Андрій В'ячеславович 88693 
Нежива Марія Олександрівна 89085 
Незабитовський Георгій Вадимович 89985 
Нездименко Віталій Валерійович 88011 
Нездименко Владислав Віталійович 88011 
Неллі Ясна (псевдонім) 88255 
Нелюбов Ярослав Сергійович 89483 
Немерюк Павло Андрійович 87706, 87707 
Непийвода Оксана Михайлівна 88762 
Непорожня Лідія Вікторівна 88233 
Непша Олександр Вікторович 88874 
Нерсисян Марина Арутюнівна 87595 
Нерубаський Вадим Володимирович 87565 
Несвідомін Андрій Вікторович 89273 
Несен Ольга Олександрівна 87429 
Нескородєва Інна Іванівна 87626, 87627 
Нестеренко Алла Никифорівна 87589, 87590 
Нестеренко Галина Іванівна 87661 
Нестеренко Олена Миколаївна 89690 
Нестеренко Світлана Анатоліївна 89690 
Нестеренко Таміла Павлівна 90002, 90003 
Нестерова Ірина Олександрівна 88560 
Нетребчук Лариса Олександрівна 89092 
Нефьодов Віктор Миколайович 88064 
Нефьодов Олексій Сергійович 89522 
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Нехай Світлана Едуардівна 89600 
Нечепоренко Наталія Іванівна 89688 
Нечипоренко Аліна Володимирівна 87515, 87516, 87791, 87792 
Нечмоня Кирило Ігорович 90018 
Нечуйвітер Марія Михайлівна 87659, 87850 
Никитенко Костянтин Олександрович 89854 
Никишова Віра Володимирівна 87519 
Николенко Марина Володимирівна 89470 
Ніка Вєрнікова (псевдонім) 87790 
Нікітін Юрій Вікторович 89693 
Нікітіна Ірина Всеволодівна 89693 
Нікіфорова Лілія Олександрівна 90163, 90164 
Нікіфорова Яна Василівна 89945 
Ніколаєв Олексій Михайлович 89767, 89768 
Ніколаєва Наталія Миколаївна 89230, 89231, 89234 
Ніколаєвська Олена Анатоліївна 87589 
Ніколаєнко Володимир Анатолійович 90037, 90038 
Ніколаюк Тетяна Анатоліївна 88970 
Ніколенко Алла Євгенівна 88752, 88756, 88757 
Ніколенко Анатолій Олександрович 88050 
Ніколенко Катерина Сергіївна 87607 
Ніколенко Ольга Миколаївна 87607, 87609 
Ніконова Вікторія Вадимівна 89689 
Нікуліна Неля Василівна 89800 
Ніна Бєлова (псевдонім) 88530 
Нічишина Вікторія Вікторівна 88519 
Новак Анастасія Юріївна 89073 
Новак Ганна Олексіївна 87816 
Новаківська Людмила Володимирівна 88404 
Новгородський Михайло Валерійович (Hamsters 
Gaming) 

88213 

Новик Анатолій Матвійович 89592 
Новикова Алла Іванівна 87816 
Новикова Ольга Миколаївна 88214 
Новицький Андрій Валентинович 89273 
Новік Сергій Миколайович 89240 
Новіков Володимир Миколайович 87816 
Новіков Ігор Олександрович 89503 
Новіков Олександр Євгенович 88772 
Новікова Ольга Валентинівна 88970 
Новосад Валентина Євгенівна 88563 
Новоселецький Олександр Миколайович 89494 
Нога Тамара Володимирівна 88058 
Ноджак Любов Степанівна 88534 
Номіровський Дмитро Анатолійович 87524, 87525, 87526, 87527, 87528 
Норець Максим Олександрович 87743 
Носенко Олександр Володимирович 88572 
Носирєв Олександр Олександрович 87364, 87365 
Носов Георгій Андрійович 87715 
Носов Сергій Григорович 88752, 88756, 88757 
Носова Наталія Леонідівна 90117 
Нудченко Людмила Андріївна 87600 
Ободяк Віктор Корнелійович 90225 
Образцова Анастасія Яківна 87689, 87691 
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Обухов Олексій Анатолійович 89915 
Овод Юлія Василівна 90213, 90214, 90215, 90216, 90217 
Овчаренко Леся Валеріанівна 88571 
Овчаренко Сергій Миколайович 87784 
Овчаров Юрій Вікторович 87816 
Овчарук Валерія Анатоліївна 88238, 88239 
Овчіннікова Анастасія Ігорівна 88994 
Огай Марина Юріївна 90066 
Огоренко Вікторія Вікторівна 88752, 88756, 88757 
Огорь Ганна Миколаївна 90138, 90139, 90140, 90141, 90142, 90143, 90146, 

90197, 90198, 90199, 90200 
Огульчанська Оксана Анатоліївна 89378, 89379, 89380 
Одинець Віктор Іванович 88765 
Озель Віталіна Іванівна 88996 
Оккерт Ірина Леонідівна 87440 
Окса Микола Миколайович 89170 
Оксана Мальва (псевдонім) 89691 
Олексенко Роман Іванович 88160, 88608, 89962, 89965 
Олексієнко Сергій Борисович 89872 
Олексюк Оксана Євгенівна 90126, 90128, 90129, 90130 
Олексюк Олеся Миколаївна 88959 
Оленєв Микола Володимирович 87816 
Олесь Богус (псевдонім) 88357, 89713 
Олесь Осадчий (псевдонім) 88889 
Олещенко Любов Михайлівна 87755, 87756, 87757, 87758, 88149 
Олівінська Інна Валентинівна 87696 
Олійник Андрій Олександрович 89158, 89876 
Олійник Вікторія Сергіївна 89676 
Олійник Віра Василівна 89589 
Олійник Людмила Григорівна 90150 
Олійник Оксана Віталіївна 90077 
Олійник Юлія Володимирівна 87962 
Олійник Юлія Сергіївна 90222 
Олійник Яна Василівна 89073 
Олісейчик Аліна Юріївна 89331 
Оліскевич Мирослав Стефанович 89420 
Оляш Галина Іванівна 87816 
Ольховська Анжела Борисівна 87994, 88004, 89131 
Омеляш Уляна Василівна 89444 
Омельчук Любов Василівна 89901 
Омельчук Любов Олександрівна 89605 
Омельяненко Віталій Анатолійович 88139 
Онишко Світлана Василівна 88900 
Онісіфорова Валентина Юріївна 88554 
Онопрієнко Оксана Володимирівна 87359, 87360 
Онофрійчук Олена Анатоліївна 88653, 88654 
Онул Наталія Михайлівна 87564 
Онучак Людмила Володимирівна 88476, 88478, 88481 
Опалев Михайло Леонідович 88398 
Опанасенко Людмила Анатоліївна 89886, 89887, 89888 
Опанасюк Юлія Анатоліївна 87730, 87731 
Опришко Віталій Павлович 90144, 90145 
Оржель Олена Юріївна 87703 
Орликовський Микола Олександрович 88888 
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Орлова Наталя Василівна 88107 
Орлова Оксана Станіславівна 88026 
Орлова Ольга Василівна 87607, 87609 
Орловська Яна Олександрівна 90127 
Оробєй Віктор Федорович 87763, 88147 
Ортіна Ганна Володимирівна 89961, 89962, 89965 
Осадча Катерина Петрівна 87532, 89256 
Осадча Ярослава Миколаївна 90116 
Осадченко Тетяна Михайлівна 88713 
Осадчий Анатолій Дмитрович 88723, 88724 
Осадчий Вячеслав Володимирович 87532 
Осадчий Микола Миколайович 88740 
Осадчук Тетяна Вікторівна 88894 
Осинцева Аліна Олександрівна 88963, 89382 
Осипов Валентин Олександрович 88611 
Осінська Тетяна Володимирівна 88156 
Осмятченко Володимир Олександрович 88518, 88521, 88522, 89674, 89676 
Оснач Оксана Василівна 88616 
Остапенко-Боженова Аліна Василівна 89042 
Остапенко Артем Олексійович 89549 
Остапенко Тетяна Миколаївна 90071, 90072, 90165 
Остапович Лілія Ярославівна 89977, 89978 
Остапченко Людмила Іванівна 87577 
Остапченко Тетяна Євгенівна 89835 
Остапчук Юлія Анатоліївна 89377 
Остріковський Андрій Олександрович 89984 
Острова Вікторія Дмитрівна 90183 
Островерх Лариса Леонідівна 88571 
Островський Володимир Михайлович 87493 
Острогова Людмила Миколаївна 87782, 89469 
Отрощенко Михайло Сергійович 90225 
Охмакевич Валерій Миколайович 89692 
Охріменко Андрій Олександрович 87538, 89198, 89868, 89869, 89870 
Охріменко Лідія Сергіївна 89060 
Ошивалова Олена Олександрівна 88914 
Ошурко Олександр Іванович 89682 
П'ятаченко Владислав Юрійович 88975 
Павельєва Анна Костянтинівна 89129, 89700, 89861 
Павич Ніна Миколаївна 87569 
Павленко Тетяна Валеріївна 90020 
Павлик Ганна Володимирівна 89032, 89034 
Павлишин Олег Володимирович 88572 
Павлов Олексій Володимирович (Павел Алексеев) 88960 
Павлова Ольга Олександрівна 89765, 89840, 89841 
Павлова Тетяна Володимирівна 89941 
Павловська Валерія Юріївна 88613 
Павловська Тетяна Леонідівна 88359 
Павлючкова Анна Львовна 87785 
Павлючкова Ганна Львівна 89471 
Пайда Володимир Петрович 88623 
Пак Наталія Тадеушівна 88513 
Пакриш Олександр Євгенович 88570 
Палагеча Оксана Григорівна 88083, 88092 
Паладьєва Алла Федорівна 88829 
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Паламаренко Яна Володимирівна  89723, 89724 
Паламарчук Дмитро Павлович 88952 
Паламарчук Ольга Федорівна 87702 
Палій Анатолій Павлович 88394, 89437 
Палій Андрій Михайлович 89322 
Палій Андрій Павлович 88394 
Панасенко Наталія Валеріївна 89339, 89340 
Панасюк Сергій Анатолійович 89209 
Пантєлєєва Ірина Вікторівна 89562, 90222 
Панфілов Антон Миколайович 87902 
Панфілов Юрій Іванович 89078 
Панфілова Ганна Леонідівна 89883, 90204 
Панченко Михайло Сергійович 88564, 89011 
Панченко Олександр Віталійович 87993 
Папа Андрій Андрійович 87488, 87489 
Парфентенко Ірина Анатоліївна 87406, 87407, 87654, 87655, 87656 
Пархоменко Ольга Петрівна 90112 
Пархомчук Олексій Володимирович 88913 
Паршин Анатолій Іванович 89623 
Паршина Олена Анатоліївна 87547, 87548 
Пасат Олександра Олександрівна 87717 
Пастернак Віталій Анатолійович 90067 
Пасько Альона Анатоліївна 90067 
Пасько Ігор Володимирович 89127, 89915 
Патик Леся Леонідівна 87430 
Патика Микола Володимирович 90132 
Патика Тетяна Іванівна 90132 
Патицька Христина Олегівна 87541 
Пахомова Марина Вікторівна 89467 
Пацай Богдан Дмитрович 89332 
Пацюрковський Олександр Олегович 87906, 87907 
Пачева Наталія Олександрівна 88818 
Пашко Даляна Василівна 88891, 88893, 88895 
Пашко Костянтин Олександрович 87628, 87631, 87633 
Пашко Павло Володимирович 88891, 88893, 88895 
Пашков Ростислав Андрійович 88017, 88018, 88019, 88020, 88021, 88022, 88023, 

88744, 88745 
Пащенко Інна Миколаївна 88588 
Пегарєва Вероніка Олександрівна 87415 
Пелимська Вікторія Петрівна 87816 
Пелипенко Лариса Вікторівна 87786 
Пелипканич Інга Василівна 87800, 87803, 87805, 88226, 88229 
Пердук Янош Бейлович 87588 
Передерій Ірина Григоріївна 88979, 89702 
Перепелиця В'ячеслав Ігорович 89140, 89141, 89142 
Перепелюк Тетяна Дмитрівна 88817 
Пересипкіна Анна Михайлівна 89688 
Пересипкіна Тетяна Валентинівна 89688 
Перетяка Наталія Олександрівна 87761, 87816 
Пернарівська Тетяна Петрівна 88474, 88475, 88477, 88501 
Перфільєв Роман Віталійович 89039 
Перцева Тетяна Олексіївна 88758 
Пестушко Валерій Юрійович 87576 
Петко Андрій Кирилович 89242, 89243 
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Петренко Антон Вікторович 89853, 89854, 89855, 89856 
Петренко Антон Володимирович 89339, 89340 
Петренко Євгенія Юріївна 89810 
Петренко Людмила Вікторівна 89853 
Петренко Надія Олександрівна 89644, 89645, 89646 
Петренко Оксана Борисівна 89073 
Петренко Роман Михайлович 89857 
Петренко Юрій Антонович 89728, 89731 
Петренко Юрій Юрійович 88175 
Петречків Олена Миколаївна 89022 
Петрик Мирослав Володимирович 88541 
Петришин Наталія Ярославівна 88534 
Петров Олександр Васильович 88337, 88339 
Петрожицький Володимир Олександрович 89930 
Петрук Оксана Миколаївна 87586 
Петрусенко В'ячеслав Володимирович 90157 
Петрушенко Юрій Миколайович 88072 
Печенюк Майя Антонівна 87903 
Пилип'юк Віктор Вікторович 87969 
Пилип Мар'яна Богданівна 87737 
Пилипенко Юрій Вікторович 89418, 89419 
Пиндик Ігор Віталійович 90102 
Пиркова Гузель Харисівна 90150 
Пирог Олександра Олександрівна 87519 
Пироженко Сергій Станіславович 87856 
Пиртко Сергій Антонович 87610 
Писаренко Вадим Юрійович 89853, 89854, 89855, 89856 
Писаренко Світлана Марківна 89132 
Письменний Олег Володимирович 89150 
Півненко Олена Євгенівна 89871 
Півторак Діана Олександрівна 88940, 88941, 88942, 88943, 88944, 88945, 88946, 

88947, 88948 
Пігнастий Максим Олегович 89507 
Підвисоцький Валерій Валентинович 88571, 88572 
Підгорний Анатолій Захарович 89941 
Підлипняк Ірина Юріївна 89076 
Пілевич Дмитро Станіславович 87861 
Пілігач Олена Георгіївна 87585 
Пілка Василь Йосипович 89851, 89852 
Пінчук Олена Петрівна 87992 
Пінчук Ольга Павлівна 89315 
Пінчук Ольга Федорівна 89558 
Піроженко Анна Олегівна 87595 
Піскарьова Ірина Олександрівна 87439 
Пісковський Юрій Іванович 87995 
Піскунов Ярослав Олександрович 89703 
Піскунова Олена Валеріївна 89494 
Пісоцька Олена Олександрівна 89233, 89235 
Піх Ірина Всеволодівна 89952 
Пічкур Микола Олександрович 88245 
Плаксієнко Валерій Якович 89083, 90071, 90072 
Плаксюк Олексій Юрійович 88824, 88826 
Пластун Олексій Леонідович 88176, 88177 
Плахотна Наталя Іванівна 89125 
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Плахтій Максим Олександрович 88645, 88646, 88647, 88648, 88649 
Плахтій Петро Данилович 88409 
Плотник Світлана Петрівна 87868 
Плотніченко Світлана Романівна 89690 
Плохій Катерина Ігорівна 88526 
Побережець Ганна Степанівна 87643, 87647, 88228, 88321, 88323 
Поведа Тетяна Петрівна 89766 
Поворознюк Інна Миколаївна 88401 
Погарський Сергій Олександрович 89874 
Погорелова Марина Полікарпівна 88239 
Погорєлов Ігор Миколайович 87639 
Погоріла Алла Володимирівна 89344, 89345 
Погребняк Лариса Олександрівна 88656 
Погребняк Марина Миколаївна 88215, 88216 
Под'ячев Станіслав Валерійович 89530 
Подзігун Світлана Миколаївна 88130 
Подік Іванна Іванівна 89564, 89677, 89678, 89679 
Подкоритова Лариса Олександрівна 90167, 90168, 90169 
Подоляк Сергій В'ячеславович 89475 
Подоляк Сергій Вячеславович 87781, 89471 
Подольський Анатолій Семенович 88871 
Подопригора Руслан Вікторович 89375 
Подорожняк Андрій Олексійович 87363 
Подостроєць Кирило Олександрович 87754 
Подостроєць Лариса Олександрівна 87754, 87816 
Подчашинський Юрій Олександрович 87963, 87964, 87965, 87966 
Пожарський Валентин Олександрович 89782, 89783 
Позднякова Олена Ігорівна 87977, 87978 
Познанський Олексій Зотикович 89938 
Покотило Ігор Миколайович 87905 
Полениця Петро Володимирович 89915 
Полєхіна Вікторія Миколаївна 89073 
Полив'яна Юлія Леонідівна 89862 
Полінкевич Оксана Миколаївна 87799, 87804, 88067, 88460, 88468, 90150 
Поліщук Віктор Григорович 88027 
Поліщук Дмитро Олександрович 89470 
Поліщук Ірина Володимирівна 89838 
Поліщук Олена Максимівна 87599 
Поліщук Ольга Василівна 87453 
Поліщук Юлія Валеріївна 87699 
Полковник-Маркова Вікторія Сергіївна 87482 
Положешний Володимир Володимирович 88920 
Полонський Віталій Борисович 87524, 87525, 87526, 87527, 87528 
Полуектов Дмитро Володимирович 87460 
Полюга В'ячеслав Олексійович 87541 
Поляков Віктор Михайлович 89860 
Полякова Ганна Геннадіївна 87855 
Полякова Ольга Юріївна 89801 
Полянко Віктор Володимирович 87589 
Полянська Валентина Павлівна 89376 
Полянський Павло Броніславович 87604 
Поляруш Світлана Іванівна 89949, 89950 
Полях Анатолій Михайлович 87430 
Польова Леся Василівна 88678, 88679, 88680, 88681, 88684, 88685, 88686 
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Польова Світлана Петрівна 88409 
Польовий Анатолій Миколайович 88241 
Пономаренко Володимир Степанович 87405 
Пономарьов Олександр Семенович 89529 
Пономарьова Лілія Олександрівна 87474 
Пономарьова Оксана Андріївна 88354 
Попадинець Назарій Миколайович 89132, 89133 
Попелиш Іван Іванович 89020 
Попель Сергій Любомирович 89544 
Поперечний Ігор Анатолійович 89435 
Поплавська Оксана Миколаївна 88854 
Попов Дмитрій Олександрович 88050 
Попов Олександр Володимирович 87589 
Попова Анжела Миколаївна 87370, 88065, 88240, 88555, 88556 
Попова Наталія Олександрівна 87723, 89500 
Попова Тетяна Іванівна 90220 
Попович Андріан Петрович 88880, 88881, 88882, 88883, 88884, 88885, 88886 
Попович Юрій Михайлович 87816 
Поправко Ольга Вікторівна 90207 
Порохнавець Ірина Русланівна 88002, 88003 
Порошенко Марина Анатоліївна 88563 
Посадський Анатолій Анатолійович 90158 
Поспішіль Юрій Олексійович 89444 
Постіл Степан Дмитрович 88479 
Потаніна Євгенія Вікторівна 87816 
Потриваєва Наталя Володимирівна 87800, 87805, 88226 
Потяженко Максим Макарович 89377 
Потьомкіна Ольга Костянтинівна 87764, 87765, 87766, 87767 
Похилько Валерій Іванович 89681 
Предборський Валентин Антонович 88571 
Преображенська Вікторія Вікторівна 89547 
Придаток Ольга Дмитрівна 87475 
Прийма Сергій Миколайович 89258 
Приймак Вадим Анатолійович 90031 
Прима Андрій Миколайович 88618 
Пристінський Олександр Василійович 89972 
Присяжнюк Олексій Миколайович 89717 
Притискач Іван Васильович 90144, 90145 
Притула Христина Мирославівна 87541 
Приходько Наталія Анатоліївна 88074 
Пришляк Володимир Васильович 87426 
Пришляк Микола Павлович 87451 
Проданова Олена Іллівна 87617 
Прокопенко Антон Тарасович 90157 
Прокопенко Олена Олександрівна 87657 
Прокопович Леонід Юрійович 89198, 89868, 89869, 89870 
Прокопчук Олександр Олександрович 89853, 89854, 89855, 89856 
Прокудін Георгій Семенович 89418, 89419, 89420 
Прокудін Олексій Георгійович 89418, 89419 
Просович Ольга Петрівна 87454 
Прохоренко Леся Іванівна 88563 
Прохоров Валерій Павлович 87362 
Прохоров Олександр Валерійович 87362 
Прохорова Вікторія Миколаївна 88055 
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Прохоровський Андрій Станіславович 87939 
Прохорчук Олена Олександрівна (Лукаш О.О.) 89279, 89281 
Процюк Віталій Валерійович 89775, 89776 
Процюк Олег Володимирович 88569 
Процько Євгенія Сергіївна 88266 
Прус Богдан Вікторович 89014 
Прядко Олена Михайлівна 87903 
Пряников Кирило Геннадійович 88807 
Птащенко Олена Валеріївна 89537, 89538, 89539, 89541, 89542 
Птиця Геннадій Григорович 88063, 88929 
Птиця Наталія Василівна 88064 
Пузур Михайло Вікторович 90192, 90194, 90196 
Пурський Олег Іванович 88110 
Пустовгар Світлана Анатоліївна 87626, 87627 
Пустовий Богдан Леонідович 88005 
Пустовойт Борис Анатолійович 87482 
Пуховий Ігор Володимирович 88428 
Пушкарьов Юрій Іванович 87993 
Пшенична Мирослава Василівна (Перевальська) 87555, 87556, 87557, 87558, 87559 
Пясковський Вадим Валерійович 87430 
Пьонушкін Сергій Васильович 88175 
Радецька Валентина Яківна 87430 
Радзівілл Олександр Анатолійович 88168, 88169 
Радзіховська Лариса Миколаївна 89160 
Радзіховська Юлія Миколаївна 89502 
Радіонова Ірина Федорівна 87942 
Радомська Алла Михайлівна 88398 
Радомський Микола Тадеушевич 87634, 90193 
Радулова Ірина Костянтинівна 87816 
Разумейко Ілля Костянтинович 90099 
Разумов Сергій Юрійович 88984 
Райська Маргарита Валеріївна 87762, 89139 
Ракитянська Ганна Борисівна 90125 
Ралітна Інга Анатоліївна 88036, 88537 
Расторгуєва Марія Йосипівна 88332 
Рашидов Намік Мамед огли 89244, 89245 
Ребар Інесса Василівна 88437, 88438, 88439 
Ребрина Анатолій Арсенович 88494 
Рева Олександр Анатолійович 88340, 89926, 89927 
Рева Сергій Петрович 90157 
Ревенко Георгій Олександрович 89589 
Ревенко Олена Вікторівна 88976, 88977, 88978 
Ревечук Віктор Якович 89948 
Ревуцька Алла Олександрівна 89504 
Редька Ірина Василівна 89688 
Редько Валерій Григорович 87597, 87678, 87679 
Редько Максим Віталійович 88958 
Резнік Світлана Миколаївна 89078 
Рекічинський Олександр Ігоревич 87471 
Ремізанцева Катерина Олександрівна 89561 
Репа Олександр Павлович 87784, 89472 
Рета Марина Володимирівна 87901 
Реу Олена Іванівна 87716 
Ржевський Геннадій Миколайович 88908 
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Рибак Олег Юрійович 89550 
Рибалко Ірина Вільгельмівна 89729, 89732, 89733, 89739 
Рибалко Ольга Олексіївна 87663, 87664, 87665 
Рибачок Наталія Антонівна 89565, 89566, 89567, 89568, 89569 
Рибачук Володимир Петрович 87802, 87873, 88096, 88224, 88510 
Ривак Тетяна Богданівна 88762 
Ривкінд Йосиф Якович 87680 
Рижов Ігор Миколайович 88236 
Рижук Василь Андрійович 89436 
Рібцун Юлія Валентинівна 88563 
Ріга Олена Олександрівна 88107 
Рінгер Клара Василівна 87713 
Роговенко Марія Михайлівна 88572 
Роговська Лілія Ігорівна 87474 
Родінкова Вікторія Валеріївна 87591 
Родіонова Ірина Володимирівна 88460, 90150 
Родькін Андрій Володимирович 89853, 89854, 89855, 89856 
Роєнко Людмила Миколаївна 88253 
Роєнко Світлана Олександрівна 88407 
Роженко Інеса Віталіївна 89234 
Рожненко Жанна Георгіївна 87923 
Розен Віктор Петрович 88363 
Розмариця Антон Іванович 87816 
Рой Максим Петрович 90021 
Романенко Ольга Анатоліївна 89089, 89090 
Романенко Роман Андрійович 89138 
Романенко Світлана Миколаївна 89149, 89151 
Романов Андрій Дмитрович 90067 
Романов Юрій Олександрович 88038 
Романова Валентина Михайлівна 87478 
Романова Наталія Федорівна 87817 
Романова Олена Анатоліївна 88038 
Романовський Олександр Георгійович 89078 
Романчук Ірина Олегівна 89802 
Романчук Марина Євгенівна 88238, 88239 
Романчук Наталія Миколаївна 90066 
Романюк Ганна Вікторівна 89286, 89287 
Романюк Ігор Валентинович 90158 
Романюк Ірина Анатоліївна 88007, 89286 
Романюк Олександр Никифорович 89438 
Романюк Яна Миколаївна 87780, 89478 
Роп'як Любомир Ярославович 89355 
Россол Олександр Володимирович 88188 
Ротару Людмила Миколаївна 87734 
Ротач Олександр Петрович 89939 
Рощіна Сніжана Миколаївна 87806, 87807, 88776, 88777, 88780 
Рубан Алла Іванівна 90015 
Руда Наталя Леонідівна 88811, 88813, 88814, 89891, 89892, 89893 
Рудакова Наталія Сергіївна 89073 
Рудакова Світлана Григорівна 88850 
Рудакова Тетяна Василівна 89802 
Руденко Андрій Петрович 89353, 89356, 89357 
Рудич Ольга Василівна 87589 
Рудницький В'ячеслав Броніславович 88860, 88861 
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Рудюк Максим Дмитрович 89481 
Рудь Надія Терентіївна 88460 
Ружило Зіновій Володимирович 89273 
Рулєвська Тетяна Федорівна 90182 
Рурак Андрій Веніамінович 88200 
Рурик Галина Леонідівна 88652 
Русанов Станіслав Генадійович 88080, 88081, 88082, 88294, 88297, 88298, 88299, 

88915, 88916, 88917, 88918, 88919, 89954, 89955, 
89956 

Русанова Наталя Миколаївна 89471, 89475 
Рускуліс Лілія Володимирівна 88180 
Рутковська Інесса Анатоліївна 89020 
Ручко Ксенія Вікторівна 89473 
Рушковський Станіслав Ричардович 87577 
Рябов Євгеній Іванович 87686, 87877 
Рябова Оксана Олександрівна 89096, 89102, 89103, 89105, 89106, 89111, 89188, 

89189, 89190, 89191, 89192, 89195, 89197 
Рябоконь Валентина Василівна (Tina Bright) 90026 
Рябоконь Всеволод Андрійович 89619 
Рябоконь Микола Миколайович 88971 
Рябуха Тетяна Валеріївна 89701 
Рябченко Володимир Іванович 87702 
Сабадош Ганна Олександрівна 87696 
Сабініна Павліна Володимирівна 88025 
Савенко Ігор Васильович 89062 
Савенкова Ірина Іванівна 88624, 88625, 88626, 88627, 88628, 88629, 88630, 

88631, 88632, 88633 
Савицький Дмитро Михайлович 88749, 88750, 88751, 88753, 88755 
Савіна Оксана Юріївна 88770 
Савіна Світлана Сергіївна 90150 
Савохіна Марина Володимирівна 89100, 89101, 89102, 89104, 89107, 89108, 89109, 

89195, 89197 
Савченко Алла Миколаївна 89980, 89982 
Савченко Анатолій Петрович 88639 
Савченко Валентина Володимирівна 89712 
Савченко Олександр Григорович 90138, 90139, 90140, 90141, 90142, 90143, 90146 
Савченко Сергій Олександрович 89199 
Савчин Марія Михайлівна (псевдонім) 87605 
Савчин Юхим Васильович 88390 
Савчук Алла Степанівна 87478 
Савчук Анатолій Миколайович 89417, 89421 
Савчук Іван Григорович 87437 
Савчук Наталія Михайлівна 88415 
Савчук Тамара Олександрівна 89259, 89685, 89705, 89897, 89898, 90173, 90174 
Саган Олена Валеріївна 87719 
Садко Євген Володимирович 89751 
Садова Ганна Юріївна 88959 
Садовський Віктор Артемович 87639 
Саєнко Марина Сергіївна 89236 
Сажко Галина Іванівна 90221 
Сай Валерій Миколайович 89915 
Сай Світлана Михайлівна 89127 
Сакада Володимир Іванович 89244, 89245 
Саковська Вікторія Вікторівна 89886 
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Саковський Андрій Анатолійович 87430 
Салій Сергій Михайлович 87869, 88440, 88441 
Салкуцан Сергій Миколайович 90031 
Саманцов Олександр Олександрович 89440 
Самодін Артем Володимирович 87429, 87430 
Самойленко Євген Сергійович 88612 
Самойленко Наталія Миколаївна 88039, 88041 
Самойленко Олеся Анатоліївна 88563 
Самойлюкевич Інна Володимирівна 87681 
Самонова Олена Ігорівна 87568 
Сандалова Алла Олександрівна 87816 
Сандулова Лілія Федорівна 87710 
Сапун Галина Михайлівна 87475 
Саріогло Володимир Георгійович 90066 
Саттарова Міляра Сейтвеліївна 87520 
Саттарова Саніє Сетвеліївна 87520 
Сатушева Карина Валеріївна 88870 
Сафарова Анна Таджидінівна 88069 
Сафіуліна Зулейха Рашитівна 89131 
Сафонова Надія Володимирівна 87816 
Сафронов Борис Михайлович 87816 
Сахалтуєва Анастасія Олександрівна 88114, 88115, 88116, 88117, 88118, 88119, 88120, 

88121, 88122 
Сахалтуєва Ірина Раднавна 88114, 88115, 88116, 88117, 88118, 88119, 88120, 

88121, 88122 
Саханевич Ольга Борисівна  88014 
Сахно Андрій Миколайович 89142 
Сахно Володимир Прохорович 89860, 90023, 90025 
Сверстюк Андрій Степанович 89213, 89214, 89215, 89216, 89217, 89218, 89219, 

89220, 89221, 89222 
Свидерська Світлана Михайлівна 88241 
Свинчук Анастасія Анатоліївна 88280 
Свириденко Олена Вікторівна 90121 
Свиридюк Роман Володимирович 87514, 88461 
Свідерський Валентин Анатолійович 87600 
Свінтковська Світлана Андріївна 87714, 87716, 87717 
Свірський Юрій Васильович 89508 
Севост'янова Аліна Валеріївна 88612 
Селезньов Віталій Ігорович 89042 
Семашкіна Галина Михайлівна 88495 
Семененко Анжеліка Андріївна 89346, 89347, 89348 
Семенов Андрій Миколайович 88066 
Семенов Ілля Павлович 89649 
Семенова Валентина Григорівна 89940 
Семенова Інна Георгіївна 88241 
Семенова Олена Віталіївна 88245 
Семенченко Галина Володимирівна 87639 
Семенчук Василь Васильович 88380, 88392, 88393, 88395, 88396 
Семенчук Катерина Леонідівна 88546 
Семергей-Чумаченко Аліна Борисівна 89023 
Семяннікова Наталія Леонівна 88040 
Сенкевич Геннадій Анатолійович 89237 
Сенцов Олег Геннадійович 88670 
Сеньківський Всеволод Миколайович 89952 
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Сербов Микола Георгійович 87969 
Сербова Зінаїда Федорівна 88238 
Сергієв Сергій Віталійович 89127, 89387, 89915 
Сергієнко Костянтин Миколайович 88000 
Сергієнко Юрій Петрович 89971 
Сергійчук Юліана Павлівна 87522 
Сергійчук Юліанна Павлівна 87588 
Сердюк Зоя Олексіївна 87438 
Сердюк Ігор Олександрович 87537 
Середа Катерина Ігорівна (ILLARIA) 89358, 89359 
Середа Роман Іванович 89987, 89988, 89989, 89990, 89991, 89992, 89993, 

89994, 89995, 89996 
Середіна Інна Анатоліївна 90022 
Середюк Леонід Євгенович 88573, 88574 
Серпенінова Юлія Сергіївна 89727 
Серпінський Андрій Олегович 90158 
Сєдлов Владислав Олексійович 89951 
Сєров Юрій Олегович 89318, 89320 
Сивак Олександр В'ячеславович 87422 
Сивачук Наталія Петрівна 88400 
Сивик Тарас Миколайович 89282 
Сивовол Сергій Іванович 89884 
Сивун Катерина Олександрівна 89532 
Сидоренко Олександра Олександрівна 87816 
Сидоренко Ольга Олексіївна 87625, 87864, 87865, 87866, 87867 
Сидоренко Тетяна Павлівна 89688 
Сидоренко Юлія Всеволодівна 89325, 89326, 89522, 89951 
Сидоров Олексій Борисович 88512, 88525 
Сидорук Володимир Антонович 87589 
Сидорчук Марія Анатоліївна 89580 
Сизоненко Олена Василівна 89961, 89962, 89965 
Симоненко Максим Сергійович 90103 
Симонюк Володимир Павлович 88887 
Синюра-Ростун Надія Романівна 87541, 90133, 90134 
Синяєва Людмила Василівна 89690 
Сироватський Леонід Анатолійович 90190, 90191 
Сиротенко Анатолій Миколайович 88618 
Сиротюк Володимир Дмитрович 87667, 87684 
Сита Євгенія Миколаївна 87641, 87642, 87645, 87646, 87810, 87824, 87825, 

87826, 87828 
Ситник Олексій Іванович 88819 
Сичов Михайло Іванович 87816 
Сіваченко Юлія Олександрівна (Юлія Ширмер) 89397, 89398 
Сідлецька Людмила Леонідівна 87622, 87809, 88222 
Сідоров Олександр Миколайович 88146 
Сікорська Ірина Миколаївна 87705 
Сікорський Сергій Борисович 89718 
Сіліщенко Оксана Петрівна 89022, 90042 
Сілкова Олена Вікторівна 89236 
Сімахова Анастасія Олексіївна 87991, 88331, 89706, 89707 
Сіпій Володимир Володимирович 88233 
Сіренко Яна Сергіївна 88717 
Сірик Людмила Миколаївна 88523, 88524 
Сіроштан Ілона Олегівна 90032 



Авторське право і суміжні права. Бюлетень № 53, 2019 

 

1298 

Повне ім'я та/або псевдонім  

автора (авторів) творів 

Номер свiдoцтва 

Скворцова Аліса Михайлівна 89694 
Скворцова Світлана Олексіївна 87359, 87360 
Скиба Галина Віталіївна 88178 
Скиба Інна Михайлівна 89687 
Скиба Наталія Григорівна 88447 
Скиба Юрій Андрійович 87704 
Скілков Володимир Васильович 87905 
Скіцько Володимир Іванович 89494 
Скляренко Інна Юріївна 90182 
Скок Павло Олександрович 90182 
Скоробагач Анастасія Євгенівна 88521 
Скоромцова Тетяна Олександрівна 90043, 90044, 90045, 90046, 90074 
Скоропад Ірина Ігорівна 87786, 89470, 89477 
Скорюкова Яніна Германівна 89505 
Скочко Максим Олександрович 89073 
Скринник Михайло Антонович 89826 
Скрипник Ігор Миколайович 89377 
Скріпа Олена Костянтинівна 87585 
Скуратовський Віктор Васильович 89999 
Слабий Орест Олегович 88606 
Сластьоненко Оксана Олександрівна 90231 
Сластьоненко Оксана Олександрівна  
(Кузьменко О.О.) 

90232, 90233 

Слатвінська Леся Анатоліївна 88136, 88401 
Слатвінський Максим Анатолійович 88712, 88715 
Слижук Сергій Васильович 88690, 88691 
Слинько Георгій Іванович 89875 
Слишик Оксана Андріївна 87529 
Сліпіч Юлія Володимирівна 88557, 88558 
Слободян Андрій Миколайович 89981 
Слободяна Ірина Адольфівна 87587 
Слободяник Олександр Олександрович 88355 
Слободяник Ольга Володимирівна 89317 
Слободянюк Еліна Петрівна 89968 
Слюсар Дмитро Анатолійович 88305 
Слюсаревський Микола Миколайович 88651 
Слюсаренко Олена Миколаївна 87703 
Смаглюк Геннадій Геннадійович 87816 
Смаглюк Любов Вікентіївна 88201 
Смаль Ярослав Павлович 87494 
Смачило Валентина Володимирівна 88721, 88722 
Сментина Наталія Валентинівна 89941 
Сметанін Кирило Володимирович 90127 
Смешко Ігор Петрович 87693 
Смирнов Олександр Васильович 90067 
Смирнова Наталія Борисівна 89911, 89912 
Смирнова Наталія Борисівна (Рута Богдан) 89910, 89913 
Смідович Леонід Сергійович 88340 
Смірнова Ліна Леонідівна 89154, 89155 
Смоленніков Денис Олегович 89727 
Смольніцька Мирослава Костянтинівна 87672 
Сніговська Оксана Володимирівна 87614 
Сніжко Дмитро Миколайович 87762 
Снісаренко Ірина Євгеніївна 88788 
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Снісаренко Яна Станіславівна 88921, 88922, 88923 
Соболь Валерій Іванович 87582 
Соболь Наталя Володимирівна 88774 
Собчук Віктор Васильович 89863 
Совгіра Світлана Василівна 88278 
Совенко Валерій Володимирович 87437 
Совік Тетяна Віталіївна 87903 
Содома Руслана Іванівна 88046 
Созанський Любомир Йосипович 87541 
Сокаль Марія Анатоліївна 89388, 89389 
Сокиран Федір Михайлович 87430 
Соколенко Аліна Андріївна 88128 
Соколенко Людмила Степанівна 88128, 88409 
Соколенко Максим Олександрович 88128 
Соколов Анатолій Вячеславович 89926, 89927 
Соколов Дмитро Ігоревич 88103 
Соколов Олексій Владленович 89621 
Соколова Юлія Олександрівна 89390 
Соколовський Іван Петрович 88920 
Соколюк Олександра Миколаївна 89316 
Сокрут Микола Валерійович 88214 
Сокрут Ольга Петрівна 88214 
Солдатова Катерина Володимирівна 89413, 89414 
Солов'яненко Анатолій Анатолійович 87960 
Соловйов Євген Миколайович 88662 
Соловйова Галина Олексіївна 89681 
Сологор Ірина Миколаївна 89235 
Солод Надія Володимирівна 89805, 89807 
Солодчук Альона Валеріївна 88354 
Соломєнцева Тетяна Анатоліївна 89945 
Соломонов Олег Ігорович 90212 
Солоха Дмитро Володимирович 88101, 88385, 88656 
Соляник Сергій Юрійович 88161 
Сопко Валерія Василівна 89093 
Сорока Сергій Володимирович 87816 
Сорокіна Світлана Іванівна 88809 
Сорокоумов Геннадій Венедиктович 87993 
Сорочак Олег Зіновійович 88460 
Сорочинська Наталія Миколаївна (псевдонім) 87578, 87579 
Сорочинський Вадим Володимирович 89311, 89312 
Сосновенко Наталія Василівна 90183 
Сотник Наталія Леонідівна 89986 
Сотников Олег Віталійович 89535 
Сотниченко Сергій Васильович 88728 
Софійчук Катерина Костянтинівна 88613 
Софіюк Тарас Олександрович 87395, 87398, 87399, 87400, 87401 
Спринчук Василь Павлович 89627 
Срібна Юлія Анатоліївна 89059 
Ставицький Андрій Володимирович 87703 
Станіславчук Наталія Олексіївна 88373, 89066, 89067, 89068 
Стариченко Олександр Володимирович 88671 
Старченко Олександр Юрійович 89835 
Стегній Тетяна Олександрівна 87784 
Стельмухова Олена Олександрівна 87443 



Авторське право і суміжні права. Бюлетень № 53, 2019 

 

1300 

Повне ім'я та/або псевдонім  

автора (авторів) творів 

Номер свiдoцтва 

Степаненко Ірина Володимирівна 87705 
Степаненко Сергій Миколайович 88241 
Степанов Іван Леонідович 88961 
Степанюк Оксана Миколаївна 87361 
Степанян Рубен Едуардович 87776 
Степовий Владислав Богданович 88952 
Стефінів Христина Федорівна 90187 
Стеценко Сергій Анатолійович 89237 
Стеців Леся Петрівна 90150 
Стецюк Петро Іванович 88538 
Стецюк Сергій Петрович 89385 
Столяренко Микола Петрович 89127 
Стороженко Ігор Петрович 87994 
Сторонянська Ірина Зеновіївна 87541, 89133 
Сторчевий Сергій Анатолійович 88862 
Стотика Ірина Георгіївна 87774 
Стотика Ірина Євгеніївна 89342 
Страйгородська Людмила Іванівна 89958, 89959 
Страпчук Світлана Іванівна 88004 
Стрецкул Віталій Сергійович 90000 
Стрижак Олена Олегівна 89849 
Стрижак Юрій Іванович 87387, 87388, 87389, 87428 
Стрілецька Олена Олександрівна 90157 
Строгова Фаїна Костянтинівна 87816 
Струкевич Олексій Карпович 87606 
Стрюк Тетяна Вадимівна 88429 
Ступак Олександр Юрійович 88940, 88941, 88943, 88944, 88945, 88946 
Субботін Сергій Олександрович 89158, 89876 
Судома Дмитро Миколайович 89703 
Сулаков Владислав Борисович 87367 
Султанова Наталя Вікторівна 89278, 89280 
Сумакова Наталія Василівна 88394 
Супрун Еліна Владиславівна 88963, 89382 
Сургунд Наталія Анатоліївна 87722, 87724, 87726, 87727, 87728 
Сурженко Людмила Олексіївна 90113 
Сурженко Нонна Вікторівна 87943, 87944, 87945, 87946 
Сусоров Віктор Дмитрович 88447 
Сутковий Володимир Лукич  87683 
Сухомлинська Ольга Василівна 89959 
Сухорук Юлія Олександрівна 89041 
Сушинський Дмитро Олександрович 89915 
Сушков Віктор Васильович 87455 
Східницька Галина Володимирівна 88046 
Таланова Жаннета Василівна 87703 
Танасійчук Юлія Миколаївна 88128 
Тараненко Ірина Вадимівна 90068 
Тараненко Юрій Олександрович 88571 
Таранченко Оксана Миколаївна 88563 
Тарасенко Олександра Любомирівна 89895 
Тарасенко Ростислав Олександрович 88318, 88319 
Тарасенкова Ніна Анатоліївна 87438 
Тараскіна Тетяна Євгеніївна 89468 
Тарасов Дмитро Михайлович 90006 
Тарасова Кристина Ігорівна 89940 
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Тарасова Наталя В'ячеславівна 89121 
Тарасович Людмила Валеріївна 87968 
Тарасюк Наталія Михайлівна 88799 
Таратухін Юрій Анатолійович 88657, 88658, 88659 
Тарнавська Світлана Степанівна 87569 
Тарнавчик Олександр Володимирович 90184, 90185, 90186 
Тарнопольський Олег Борисович 87447, 87448 
Таршис Борис Віталійович 89580 
Татарченко Олександр Борисович 88447 
Тацієнко Віталій Сергійович 88406 
Тацій Роман Мар'янович 89355 
Твердохліб Олександра Василівна 89073 
Тверітінова Тетяна Іванівна 90105 
Теличко Роман Ігорович 88525 
Теліженко Олександр Михайлович 89960 
Темник Інга Олександрівна 88613 
Терентюк Вадим Георгійович 89276 
Тереховська Інна Олександрівна 88493 
Терешко Інна Григорівна 88135, 88400 
Терещенко Ганна Ігорівна 90066 
Терещенко Максим Анатолійович 88779 
Терещенко Світлана Іванівна 89183 
Терзі Вероніка Мечеславівна 87518 
Тернова Юлія Вадимівна 87969 
Терновий Петро Анатолійович 87969, 87979 
Теряєв Віталій Іванович 88086 
Тесленко Олександр Сергійович 87542 
Тесленко Тамара Іванівна 88521 
Тесленко Тетяна Вікторівна 87852 
Теслюк Роман Тадейович 87541 
Тетера Ірина Анатоліївна 87910 
Тильчик Ольга Віталіївна (Яцюк О.В.) 90233 
Тименко Валентина Миколаївна 87425 
Тимофєєва Ірина Андріївна 88085 
Тимофєєва Тетяна Миколаївна 89969 
Тимохіна Людмила Борисівна 87761, 87816 
Тимошенко Лідія Михайлівна 89706 
Тимошенко Наталія Євгенівна 87817, 88091 
Тимощук Оксана Василівна 89381 
Тимчак Віра Степанівна 88888 
Тимчук Віталій Юрійович 88645, 88646, 88647, 88648, 88649 
Титаренко Валентина Петрівна 89058 
Титаренко Олена Іллівна 88502, 88503 
Титаренко Ольга Олександрівна 89056 
Титенко Лариса Василівна 88521 
Тищенко-Горбенко Кирил Павлович 87786, 89473, 89477 
Тищенко Олександр Михайлович 87384 
Тімков Олексій Миколайович 87900 
Тімков Олексій Михайлович 89860 
Тірська Тетяна Олександрівна 89495 
Тіховська Тетяна Миколаївна 89390 
Ткаленко Світлана Іванівна 89181, 89182 
Ткач Валентина Анатоліївна 87823 
Ткач Вірляна Марія 90099 
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Ткач Марина Валеріївна 89038, 89040 
Ткач Олег Валентинович 89494 
Ткач Олексій Михайлович 88517 
Ткач Олена Єгорівна 87530 
Ткач Соломія Миколаївна 90133, 90134 
Ткаченко Вероніка Петрівна 87703 
Ткаченко Ганна Анатоліївна 90016 
Ткаченко Ірина Михайлівна 88539 
Ткаченко Олександр Іванович 87849 
Ткаченко Павло Іванович 88540 
Ткаченко Світлана Іванівна 87714, 87716 
Ткачук Василь Миколайович 87955 
Ткачук Едуард Васильович 88210, 88211 
Ткачук Ірина Іванівна 90183 
Ткачук Людмила Володимирівна 89073 
Ткачук Людмила Миколаївна 87562, 87859, 88076, 88973, 90163, 90164 
Товстяк Марія Михайлівна 89682 
Товченко Лідія Олександрівна 90131, 90135 
Тодорова Олена Іванівна 88238, 88239 
Токар Володимир Володимирович 89674 
Токарєва Тетяна Станіславівна 88324, 88506 
Толкачов Станіслав Олександрович 89894 
Толкачова Ірина Анатоліївна 88166, 88167 
Толмачев Станіслав Трохимович 87923 
Толмачова Алла Вікторівна 88241 
Толстопятова Інна Василівна 87533, 87534, 87535, 87536 
Томіслав Боріч 88542 
Томчук Віктор Анатолійович 88910, 88911, 88912 
Томчук Михайло Іванович 88370, 88782 
Топалова Олеся Іллівна 89810 
Топольніцький Віталій Володимирович 89385 
Торчинська Тамара Анатоліївна 88253 
Траверсе Тетяна Михайлівна 87905 
Трахтман Юрій Анатолійович 89476 
Траянський Валентин (псевдонім) 88692 
Трегубенко Галина Петрівна 88057 
Тресеїна Наталія Олександрівна (Skarlett, Скарлетт) 89028 
Тресеїна Наталія Олександрівна (Skarlett; Скарлетт) 89842 
Третякова Ірина Сергіївна 87772 
Трима Катерина Андріївна 87703 
Тринчук Віктор Вікторович 88460, 90150 
Трифонов Олексій Валерійович 87620, 87621 
Трифонова Олена Сергіївна 88348, 88349 
Трищук Надія Михайлівна 89110 
Тромсюк Володимир Дмитрович 87955 
Трофименко Марина Вікторівна 88201 
Трофименко Павло Євгенович 87993, 89127 
Трофимчук Максим Вікторович 88337, 88339 
Трофимчук Олександр Миколайович 89831 
Троханяк Віктор Іванович 88966, 88967 
Трохименко Тамара Олександрівна 87485, 87927 
Трускавецький Станіслав Романович 90155, 90156 
Трусова Наталя Вікторівна 88779 
Труханова Тетяна Іванівна 88788 
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Трухачова Катерина В'ячеславівна 88194, 88195 
Труш Олександр Юрійович 87781, 89471 
Тулянкін Денис Олегович 87853 
Тумак Ігор Миколайович 90235 
Турбіна Оксана Ігорівна 88656 
Турецька Марта Богданівна 87409 
Туриця Юлія Олександрівна 89417, 89421 
Турчак Вікторія В'ячеславівна 90150 
Туряниця Вікторія Георгіївна 87609 
Тучковенко Оксана Аркадіївна 89023 
Тучковенко Юрій Степанович 87969, 89023 
Тушніцка Надія Михайлівна 87737 
Тюрін Євген Вікторович 89119 
Тютюнник Євген Леонідович 87902 
Уваркіна Олена Василівна 89237 
Уварова Ганна Шевкетівна 87576 
Удовиченко Максим Дмитрович 89588 
Улан Аліна Миколаївна 88965, 88968 
Уліщенко Віолетта Валентинівна 87425 
Уманець Олексій Олексійович 90125 
Уманців Юрій Миколайович 89094 
Урум Анастасія Дмитрівна 89942 
Устиянович Тарас Остапович 89318 
Уханова Інна Олегівна 89940 
Ушакова Людмила Павлівна 89830, 89831 
Ушкалова Дарина Олександрівна 87543 
Уштаніт Вадим Вікторович 87488, 87489 
Фаворська Олеся Юріївна 90031 
Фадєєнко Галина Дмитрівна 89945 
Фаїзов Анатолій Вікторович 88571 
Фалько Наталя Миколаївна 87775 
Фанзи Водж (псевдонім) 89446 
Фармагей Олександр Іванович 88236 
Фасоля Анатолій Миколайович 87425 
Фастовська Тамара Борисівна 88552, 88553 
Фатенок-Ткачук Алла Олександрівна 88068, 88069 
Федірко Наталія Вікторівна 87698, 88560, 88849 
Федоренко Ірина Анатоліївна 88492, 88493, 88562 
Федоренко Оксана Филимонівна 88563 
Федоренко Олена Миколаївна 87773 
Федоренко Юрій Володимирович 88760 
Федорець Олександр Володимирович 88746, 88747, 88748 
Федоров Євген Євгенович 88282 
Федорова-Кіктенко Ірина Олександрівна 89422 
Федорова Лідія Семенівна 88036, 88537 
Федорович Олег Євгенович 87879, 87880, 87881 
Федорчак Ігор Вікторович 88060 
Федорченко Віра Іванівна 89376 
Федорченко Євген Миколайович 89158, 89876 
Федорчук Валентина Григорівна 88772 
Федорчук Вікторія Вікторівна 87903 
Федорчук Михайло Іванович 88772, 88778 
Федосєєв Георгій Сергійович 87782, 89469, 89479 
Федотов Володимир Григорович 89005 
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Федотова Ірина Володимирівна 89740 
Федотова Олена Леонідівна 89344 
Федун Галина Павлівна 87493 
Федушко Соломія Степанівна 89318, 89320 
Федчишин Юрій Зенонович 89477 
Фельдман Олександр Михайлович 89550 
Фефелов Андрій Олександрович 90227 
Фєтєску Лариса Іванівна 87958 
Філінович Валерія Вікторівна 88309, 88310, 88311, 88312, 88313 
Філіпенко Тетяна Михайлівна 87683 
Філіппов Володимир Юрійович 87404 
Філіппюк Наталія Іванівна 88093 
Фітісов Сергій Олександрович 89715 
Флорескул Олег Іванович 89772, 89773, 89774 
Фльорко Лілія Ярославівна 89826 
Фльорко Микола Ярославович 89826 
Фока Марія Володимирівна 88687, 89172, 89173, 89174, 89176 
Фокас Ольга Андріївна 88088, 88089, 88397 
Фокін Олександр Олександрович 90087 
Фоменко Юлія Володимирівна 89112 
Фонарюк Тетяна Іванівна 87709, 87739 
Фразе-Фразенко Олексій Олексійович 87816 
Французевич Олександр Юрійович 87893 
Фука Микола Михайлович 87628, 87631, 87633 
Фурдичко Орест Іванович 89784 
Халабаджах Інна Михайлівна 87523 
Халайджи Володимир Юрійович 88105 
Халецька Аліна Анатоліївна 87361 
Харечко Надія Володимирівна 88495 
Харитонова Тетяна Львівна 89476 
Харлампова Анастасія Володимирівна 88728 
Харун Олена Андріївна 88460, 90150 
Харченко Августа Фролівна 88106 
Харченко Володимир Петрович 89619 
Харченко Тетяна Володимирівна 88929 
Харченко Тетяна Гадульзянівна 90219 
Харьковський Вадим Олексійович 89050 
Хатунцев Костянтин Володимирович 87785 
Хвостенко Дмитро Олександрович 89548 
Хемчян Ірина Іванівна 90015 
Хілуха Оксана Анатоліївна 88460, 90150 
Хімейчук Людмила Орестівна 89636, 89637, 89638, 89639, 89640, 89641, 89642, 

89643 
Хіміч Віта Леонідівна 88494 
Хіміч Олександр Миколайович 87589, 87590 
Хімченко Роман Ігорович (kxxxm) 89489 
Хісматулліна Валентина Фанілівна 87562, 88076 
Хіхлов Єгор Олександрович 88795 
Хлєбнікова Ольга 87950 
Хлипавка Леся Миколаївна 87723 
Хлібовська Ганна Миколаївна 87725 
Хлопов Андрій Михайлович 89054 
Хоботня Тетяна Георгіївна 90021 
Ховрак Інна Вікторівна 90150 
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Ходаківська Євгенія Володимирівна 88200 
Ходаківський Володимир Миколайович 88235 
Ходякова Галина Вікторівна 87457, 87458, 87459 
Холод Євгеній Леонідович 90017 
Холод Олена Григорівна 88282, 88284, 88285, 88286, 88287, 88288 
Хоменко Галина Василівна 87969 
Хоменко Інна Анатоліївна 88241 
Хоменко Ірина Борисівна (Ольга Крут) 88443 
Хомич Олена Леонідівна 87405 
Хомутенко Максим Володимирович 88345, 88347 
Хомчак Олена Геннадіївна 89506 
Хомяк Вадим Олександрович 89857 
Хорошев Костянтин Григорович 90037, 90038, 90040 
Хорошилова Ірина Олександрівна 89227, 89228 
Хотін Максим Валентинович 87780, 89466 
Христова Тетяна Євгенівна 88049 
Христюк Тетяна Володимирівна 87816 
Хряпак Сергій Олександрович 88921 
Хрящевська Людмила Михайлівна 89711 
Худолій Юлія Сергіївна 87980 
Царькова Ольга Вікторівна 88675 
Цвєткова Оксана Миколаївна 89864, 89865 
Цвіліховський Валерій Іванович 88912 
Цвіркун Ольга Анатолієвна 87444 
Цвяк Лариса Вікторівна 88508 
Цейтлін Семен Юлійович 87781, 87784, 89469, 89470 
Цибенко Марина Юріївна 87600 
Цибульник Сергій Олексійович 88940, 88941, 88943, 88944, 88945, 88946, 88947, 

88948 
Цибульська Вікторія Вікторівна 88247 
Цибульський Вадим Анатолійович 89349, 89350, 89351 
Цимбал Петро Васильович 90233 
Цимбалюк Світлана Олексіївна 88851, 88852, 88858 
Цимбалюк Світлана Ярославівна 89975, 89976 
Ципко Вікторія Віталіївна 88613 
Ципріанович Ігор Володимирович 89835 
Цукрук Валентин Іванович 89141 
Цюман Євгенія Сергіївна 89953 
Чайковська Янна В'ячеславівна 87859 
Чаланова Раіса Іванівна 88457, 88458 
Чан Тхань Луан Чієнівна 87920 
Чаркіна Тетяна Юріївна 88980, 88986, 88987 
Частоколенко Ігор Павлович 87383, 87384 
Чеботарьов Микола Корнійович 89078 
Чеканович Мечислав Генадійович 89149, 89151 
Чеклов Володимир Федорович 88200, 89775, 89776 
Чеклова Валентина Михайлівна 88200, 89775, 89776 
Чемерис Ганна Юріївна 89254, 89256, 89257 
Ченаш Микола Леонідович 87749 
Чепара Тетяна Василівна 89987, 89988, 89989, 89990, 89991, 89992, 89993, 

89994, 89995, 89996 
Чепига Михайло Петрович 89824, 89825 
Чепіжко Сергій Петрович 87782, 89469, 89470, 89479 
Червона Леся Миколаївна 87702 
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Червона Ольга Юріївна 90150 
Червонська Лілія Миколаївна 88588 
Чередниченко Михайло Семенович 87782, 87783, 89472, 89475 
Чередніченко Сергій Анатолійович 89479 
Череднюк Андрій Вячеславович 89658, 89660, 89661, 89662, 89663, 89664, 89665, 

89666, 89667, 89668, 89669 
Черелюк Наталія Ігорівна 89945 
Черкас Сергій Михайлович 90158 
Черкашин Сергій Вячеславович 87469 
Черненко Ксенія Володимирівна 87638, 89083 
Черниш Андрій Володимирович 88972 
Черниш Ірина Володимирівна 89145 
Чернишов Костянтин Андрійович 89757, 89761 
Чернишов Павло Сергійович 89324 
Чернишова Юлія Сергіївна 89055, 89263 
Черніков Олександр Вікторович 87971, 87974 
Чернікова Людмила Антонівна 87680 
Чернінський Андрій Олександрович 87580 
Черніченко Віктор Васильович 90066 
Чернобай Олексій Олексійович 90174 
Чернобровкіна Світлана Віталіївна 87441 
Чернова Анастасія Валеріївна 88778 
Чернова Валентина Михайлівна 89945 
Чернова Ольга Вадимівна 89708 
Чернюк Артем Михайлович 89562 
Чернявська Катерина Володимирівна 87941 
Черняк Лев Павлович 87600 
Черняк Наталія Олександрівна 87446 
Черньонков Ярослав Олександрович 88676, 88683, 89178, 89179, 89180 
Черчик Лариса Миколаївна 88601, 88602, 88603 
Черьопкіна Романія Іванівна 89932 
Четркова Наталія Юріївна 89791, 89792, 89793, 89794, 89795 
Чешук Віктор Олександрович 88460 
Чигір Роман Леонідович 89535 
Чиж Віра Іванівна 90112, 90113, 90114 
Чимкіна Тамара Борисівна 88143 
Чипурко Віра Петрівна 87485, 87928 
Чирва Ганна Миколаївна 88414 
Чирипюк Дмитро Іванович 88016 
Чиркова Любов Миколаївна 88447 
Чистяков Олексій Валерійович 87589 
Чистякова Тамара Василівна 87589 
Чібісова Марина Володимирівна 88391 
Чкана Ярослав Олегович 87854 
Чолій Сергій Васильович 88124 
Чоловський Микола Олександрович 88540 
Чорна Альона Віталіївна 87893 
Чорна Оксана Григорівна 89766 
Чорний Микола Васильович 87429 
Чорнойван Ганна Петрівна 87704 
Чорномиз Ірина Сергіївна 87808, 87876, 88328, 88510, 89006 
Чорноус Сергій Олександрович 87412 
Чорноус Юлія Миколаївна 87430 
Чорток Юлія Володимирівна 89727 
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Чугуєва Інна Євгеніївна 88626 
Чудаєва Наталія Володимирівна 88375, 88378 
Чуйко Леонід Миколайович 90067 
Чумак Тетяна Валентинівна 87547, 87548, 88283, 88284, 88285, 88286 
Чуницька Ірина Іванівна 89594, 89595, 89596, 89597, 89598 
Чупайленко Олексій Андрійович 89418, 89419, 89420 
Чупіна Катерина Олександрівна 89073 
Чуприна Ксенія Сергіївна 89235 
Чуприна Леонід Федорович 89229 
Чуприна Олена Віталіївна 87429 
Чухрай Наталія Іванівна 87454 
Чучалін Олександр Петрович 88138 
Шабанов Дмитро Валерійович 88161 
Шавурська Людмила Йосипівна 87966 
Шавурський Юрій Олександрович 87964 
Шакірзанова Жаннетта Рашидівна 88238, 88239 
Шакотько Віктор Васильович 87680 
Шаламов Руслан Васильович 87715 
Шалденко Олексій Вікторович 89326 
Шандрук Світлана Іванівна 88243, 88677, 88682, 89175, 89177 
Шанта Михайло Михайлович 87593 
Шаповал Євгенія Юріївна 89240 
Шаповал Людмила Петрівна 88244 
Шаповал Олександр Сергійович 88984 
Шаповалов Валентин Валерійович 88963, 89382 
Шаповалов Валерій Володимирович 88963, 89382 
Шаповалов Володимир Петрович 87635 
Шаповалов Сергій Павлович 89338 
Шаповалова Вікторія Олексіївна 88963, 89382 
Шапочка Катерина Анатоліївна 87951, 87952, 87953, 88444 
Шарай Світлана Михайлівна 90021 
Шарацький Олександр Сергійович 88797 
Шаркова Анна Олександрівна 90227 
Шатарська Інна Федорівна 89498 
Шафарчук Тетяна Георгіївна 89760, 89762 
Шаховська Наталія Богданівна 87847, 89320 
Шварц Ірина Володимирівна 88799, 89124, 89134 
Швачич Геннадій Григорович 88282, 88284, 88287 
Швець Андрій Сергійович 90157 
Швець Галина Василівна 87996 
Швець Наталія Миколаївна 88238 
Швець Олексій Олександрович 89474 
Швиданенко Олег Анатолійович 87939 
Шворак Анатолій Максимович 88046 
Швороб Ірина Богданівна 87847 
Шебанін В'ячеслав Сергійович 88772 
Шевцова Тетяна Сергіївна 89787, 89788, 89789 
Шевченко Володимир Вадимович 88689 
Шевченко Володимир Васильович 87785 
Шевченко Володимир Володимирович 88368, 88369, 88370, 88625, 88782 
Шевченко Володимир Якович 89146, 89147 
Шевченко Іван Васильович 88772 
Шевченко Іван Олексійович 88920 
Шевченко Ігор Геннадійович 89742 
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Шевченко Інна Юріївна 87373, 87972, 87973, 89730, 89734 
Шевченко Ірина Олександрівна 89399, 89400, 89402, 89404, 89406 
Шевченко Наталя Станіславівна 89689 
Шевченко Олександр Анатолійович 88192 
Шевченко Руслан Сергійович 90201 
Шевченко Світлана Віталіївна 88586 
Шевченко Сергій Петрович 89496 
Шевченко Юлія Михайлівна 87860, 88445, 88446 
Шевчик Ольга Михайлівна (ShevchykEducation) 88565, 88566 
Шевчук Леся Олексіївна 88609, 88610, 90036 
Шевчук Оксана Миколаївна 88700 
Шевчук Роман Миколайович 88572 
Шевчук Юлія Василівна 88900, 88930 
Шевчук Юлія Василівна (Герус Ю.В.) 88897, 88903, 88904 
Шейко Антон Федорович 89621 
Шейко Олександр Іванович 88483, 88484, 88742, 88743 
Шекун Олександр Вікторович 89135 
Шелевицька Вікторія Анатоліївна 89681 
Шелевицький Ігор Володимирович 89681 
Шеленкова Наталія Леонідівна 88707, 88708, 88710 
Шелест Катерина Євгеніївна 89844 
Шелест Олексій Леонідович 87623, 87625, 87864, 87865, 87866, 87867 
Шелухін Олександр Іванович 87816 
Шембель Олена Мойсіївна 87699 
Шемеляк Галина Михайлівна 87780 
Шемяткін Олександр Олександрович 89787, 89788, 89789 
Шепелєва Людмила Валеріївна 89473 
Шепітько Володимир Іванович 87514, 88459, 88461, 88465 
Шепітько Костянтин Володимирович 87514, 88461 
Шерстюк Олександр Іванович 90155, 90156 
Шершенюк Олена Миколаївна 87371, 87372, 89741 
Шестак Геннадій Анатолійович 87377 
Шийко Олександр Миколайович 89915 
Шиманська Анна Антоліївна 88085 
Шимкевич Катерина Олександрівна 87390 
Шинкар Юлія Леонідівна 89710 
Шинкарук Василь Дмитрович 90076, 90078 
Шинкарук Оксана Анатоліївна 87839, 87999, 88000, 88001, 88950, 88965, 88968, 

90117, 90118, 90119, 90120 
Шинкарук Олександра Василівна 90081, 90082, 90083 
Шип Тарас Володимирович 89444 
Шипік Максим Дмитрович 90225 
Шипко Оксана Миколаївна 87705 
Ширков Олександр Леонідович 89137 
Широкопетлєва Марія Сергіївна 87856, 88161 
Шиян Анатолій Антонович 90163, 90164 
Шкатула Юрій Васильович 89338 
Шкляр Вікторія Вікторівна 87403 
Шкляренко Валерій Анатолійович 89311, 89312 
Шкляренко Вікторія Михайлівна 89377 
Школяр Яніна Марківна 87786, 89476 
Шкуліпа Павло Альфредович 87816 
Шликова Вікторія Олександрівна 89801 
Шматковська Тетяна Олександрівна 88046, 90150 
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Шовкопляс Галина Євгенівна 90105 
Шокало Олександр Андрійович 89629, 89630, 89631 
Шолудько Мар'яна Ігорівна 89242, 89243 
Шост Наталія Богданівна 87487 
Шостак Людмила Василівна 90150 
Шостак Роман Сергійович 89387 
Шпак Андрій Володимирович 89439 
Шпат Олена Сергіївна 87816 
Шпеник Віталій Михайлович 89899 
Шпеник Михайло Михайлович 89899 
Шпичак Олександр Михайлович 89364 
Шпичак Олександр Олександрович 89364 
Штовба Юлія Олексіївна 87816 
Штулер Ірина Юріївна 89678 
Штундер Тетяна Олександрівна 88189 
Шулаков Володимир Анатолійович 89143 
Шулаков Володимир Володимирович 89208 
Шулдик Анатолій Володимирович 88372, 88377, 88378, 88711 
Шулдик Галина Олексіївна 88375, 88377, 88379, 88711 
Шуляк Олександр Владиславович 88863 
Шулякова Леся Вікторівна 89800 
Шульга Андрій Миколайович 89624, 89625, 89626 
Шульга Наталія Петрівна 89094 
Шульська Наталія Миколаївна 88601 
Шульц Світлана Леонідівна 87541, 89132, 89133 
Шумицька Галина Василівна 87736 
Шумілін Володимир Олександрович 88693 
Шустерман Тамара Йосипівна 88752, 88756, 88757 
Шут Олег Геннадійович 89964, 89966 
Шутенко Тетяна Миколаївна 88546 
Шушевич Сергій Станіславович 89339, 89340 
Щеглюк Світлана Дмитрівна 90133, 90134 
Щенякін Олег Володимирович 89127 
Щепотіна Наталія Юріївна 87839 
Щербак Ігор Вікторович 88462, 88464, 88466, 88467 
Щербакова Надія Олександрівна 88613 
Щербакова Ніна Володимирівна 90147, 90148, 90149, 90170, 90171 
Щербакова Олена Олександрівна 87732, 87733 
Щербакова Юлія Валеріївна 88774 
Щербань Володимир Юрійович 89242, 89243 
Щербина Ірина Володимирівна 89797 
Щербина Ольга Володимирівна 88280, 88769 
Щербина Юрій Володимирович 87816 
Щетініна Людмила Валеріївна 88850, 88856 
Щирба Юрій Петрович 87628, 87633 
Щоголєва Олена Володимирівна 88774 
Щупак Ігор Якович 87433, 87439 
Юдіна Марина Іванівна 90150 
Юзвячик Анжеліка Сергіївна 90118, 90119 
Юлдашева Людмила Петрівна 87607 
Юр'єва Людмила Миколаївна 88752, 88754, 88756, 88757, 88758 
Юр'єва Поліна Борисівна 89708 
Юрченко Аліна Михайлівна 88924 
Юрчук Володимир Леонідович 90066 
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Юшко Сергій Васильович 87887, 87888, 87889, 87890, 87891 
Ющишина Лариса Олексіївна 88460, 90150 
Ядрова Марина Василівна 88050 
Яким'юк Юрій Юрійович 89917 
Якименко Олександр Василійович 89972 
Якименко Олена Олександрівна 87465 
Якимчук Ірина Павлівна 88815 
Якимчук Любов Василівна 89811 
Якімова Світлана Володимирівна 89589 
Якір Михайло Семенович 87524, 87525, 87526, 87527, 87528 
Якобчук Людмила Михайлівна 88457, 88458 
Яковенко Ірина Анатоліївна 87816 
Яковенко Олександр Євгенович 89866 
Яковенко Олена Олегівна 90118, 90119 
Якушенко Олександр Сергійович 89692 
Яловега Владислав Анатолійович 87363 
Янішен Ігор Володимирович 89344, 89345 
Янковська Ніка Миколаївна 88605 
Янковський Олег Георгійович 87816 
Яновська Інна Павлівна 88028 
Яремак Ірина Ігорівна 89484 
Яремчук Роман Євгенович 87541, 90133, 90134 
Ярін Джахан Форуз 89053, 89057 
Ярмоленко Людмила Іванівна 87547, 88283, 88285, 88286, 88287 
Ярмолюк Олена Сергіївна 90144, 90145 
Ярмошевич Андрій Миколайович 88892 
Яров Ярослав Сергійович 87969, 87979 
Ярова Аліна В'ячеславівна 90029 
Ярова Вікторія Андріївна 89407 
Ярова Ганна Олегівна 88563 
Ярова Оксана Анатоліївна 88479, 88499, 88519 
Ярова Світлана Павлівна 88214 
Яровий Андрій Анатолійович 87488, 87489, 87962, 88953 
Яровий Володимир Віталійович 89276 
Яропуд Зиновій Петрович 87903 
Ярослав Романов (псевдонім) 88526 
Ярославська Юлія Юріївна 89112 
Ярош Роман Тадейович 89473 
Ярошенко Ольга Григорівна 87436, 87704 
Ярошук Марина Вікторівна 88563 
Ярхо Тетяна Олександрівна 88544, 88545, 88549, 88550, 88552, 88553 
Ярчук Ангеліна Володимирівна 89690 
Яценко Валерія Олександрівна (Valeriia Yatsenko) 89239 
Яценко Людмила Михайлівна 88476 
Яценко Олена Анатоліївна 90201, 90202 
Яценко Таміла Олексіївна 87425 
Яцишина Лариса Карпівна 89088 
Яшунін Юрій Михайлович 89210 
Ященко Дмитро Миколайович 87900, 89860 
Ященко Микола Михайлович 87417 
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Акціонерне товариство "Українська залізниця"  87780, 87781, 87782, 87783, 87784, 87785, 87786, 
89466, 89467, 89468, 89469, 89470, 89471, 89472, 
89473, 89474, 89475, 89476, 89477, 89478, 89479 

Благодійна організація "Благодійний фонд "ЗЕНКО 
ФОНДЕЙШН" 

 89166 

Вінницький національний технічний університет  88781, 89019, 89122, 89123, 89124, 89134, 89720, 
89721 

Вінницький торговельно-економічний інститут 
Київського національного торговельно-економічного 
університету 

 87996, 88806, 89160, 89161 

Громадська організація "АРТ ФОРУМ"  87366 
Громадська організація "ЕРЛАЙТ"  89017 
Державна наукова установа "Науково-практичний 
центр профілактичної та клінічної медицини" 
Державного управління справами 

 88914 

Державна науково-педагогічна бібліотека України 
імені В.О. Сухомлинського 

 89957, 89958, 89959, 90015 

Державна установа "Інститут дерматології та 
венерології Національної академії медичних наук 
України" 

 88774 

Державна установа "Інститут регіональних 
досліджень імені М.І. Долішнього Національної 
академії наук України" 

 87541, 89132, 89133, 90133, 90134 

Державна установа "Інститут урології Національної 
академії медичних наук України" 

 88863 

Державне підприємство "Документ"  89742 
Державне підприємство "Конструкторське бюро 
"Південне" ім. М.К. Янгеля" 

 89620, 89621, 89622, 89623, 89853, 89854, 89855, 
89856, 89857 

Державне підприємство "Національна енергетична 
компанія "Укренерго" 

 87540 

Державне підприємство "Поліграфічний комбінат 
"Україна" по виготовленню цінних паперів" 

 89987, 89988, 89989, 89990, 89991, 89992, 89993, 
89994, 89995, 89996 

Державний вищий навчальний заклад 
"Тернопільський державний медичний  
університет ім. І.Я. Горбачевського" 

 89213, 89214, 89215, 89216, 89217, 89218, 89219, 
89220, 89221, 89222 

Державний вищий навчальний заклад "Український 
державний хіміко-технологічний університет" 

 87699, 87700 

Державний університет інфраструктури та 
технологій 

 87392, 87393, 87394, 87395, 87396, 87397, 87398, 
87399, 87400, 87401, 87402, 87403, 88993, 88994, 
88995, 88996, 88997, 88998, 88999, 89000, 89001, 
89002, 89003, 89004, 89005, 89879, 89880, 89881, 
89882, 90178, 90179, 90180, 90181, 90182 

Дніпровський національний університет 
залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна 

 87661, 87852, 88980, 88984, 88986, 88987 

Житомирський державний технологічний 
університет 

 87848, 87963, 87964, 87965, 87966, 88178, 89577 

Житомирський національний агроекологічний 
університет 

 87967, 87968, 88235 

Запорізький національний технічний університет  89158, 89159, 89875, 89876, 89877, 89878 
Інститут вищої освіти Національної академії 
педагогічних наук України 

 87701, 87702, 87703, 87704, 87705 
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Інститут демографії та соціальних досліджень імені 
М.В. Птухи Національної академії наук України 

 90066 

Інститут електродинаміки Національної Академії 
наук України 

 89371 

Інститут зрошуваного землеробства Національної 
академії аграрних наук України 

 87431 

Інститут кібернетики імені В.М. Глушкова 
Національної академії наук України 

 87589, 87590 

Інститут кібернетики імені В.М. Глушкова 
Національної академії наук України 

 88538 

Інститут клітинної біології та генетичної інженерії 
Національної академії наук України 

 89244, 89245 

Інститут програмних систем Національної академії 
наук України 

 90190, 90191, 90201, 90202 

Інститут продовольчих ресурсів Національної 
академії аграрних наук України 

 89802 

Київський національний торговельно-економічний 
університет 

 89085, 89086, 89087, 89088, 89089, 89090, 89091, 
89092, 89093, 89094, 89095 

Київський національний університет імені Тараса 
Шевченка 

 89647 

Київський національний університет технологій та 
дизайну 

 89242, 89243 

Комунальна установа Сумський навчально-виховний 
комплекс "загальноосвітня школа І ступеня - 
дошкільний навчальний заклад № 11 "Журавонька" 

 87432 

Міжнародний науково навчальний центр 
інформаційних технологій та систем НАН та МОН 
України 

 87385 

Науково-дослідний, проектно-конструкторський та 
технологічний інститут мікрографії 

 90017 

Національна академія внутрішніх справ  87429, 87430, 88569, 88570, 88571, 88572 
Національний авіаційний університет  89619 
Національний аерокосмічний університет  
ім. М.Є. Жуковського "Харківський авіаційний 
інститут" 

 89570 

Національний науковий центр "Інститут аграрної 
економіки" 

 89364, 89365 

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

 90155, 90156 

Національний технічний університет "Харківський 
політехнічний інститут" 

 87636, 88032, 88033, 88034, 88035, 88036, 88037, 
88038, 88039, 88040, 88041, 88537, 89556, 89644, 
89645, 89646 

Національний технічний університет України 
"Київський політехнічний інститут імені Ігоря 
Сікорського" 

 88124 

Національний транспортний університет  89018, 89020, 89021, 89051, 89860, 90036, 90037, 
90038, 90039, 90040 

Національний транспортний університет  88609, 88610, 88611, 88612, 88613, 90021, 90022, 
90023, 90025 

Національний університет "Львівська політехніка"  87454, 87847 
Національний університет біоресурсів і 
природокористування України 

 88318, 88319, 88663, 88664, 88665, 88666, 88667, 
88668, 88669, 88905, 88906, 88907, 88908, 88909, 
88910, 88911, 88912, 89268, 89269, 89270, 89271, 
89272, 89273, 89803, 89804, 89805, 89806, 89807, 
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89808, 89809, 90075, 90076, 90078, 90079, 90080, 
90081, 90082, 90083 

Національний університет кораблебудування імені 
адмірала Макарова 

 88770 

Національний фармацевтичний університет  87994, 88004, 88048 
Національний фармацевтичний університет  89096, 89097, 89098, 89099, 89100, 89101, 89102, 

89103, 89104, 89105, 89106, 89107, 89108, 89109, 
89110, 89111, 89131, 89188, 89189, 89190, 89191, 
89192, 89195, 89197 

Одеський державний екологічний університет  87969, 87979, 88238, 88239, 88241, 89023 
Поліська дослідна станція Національного наукового 
центру "Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені 
О.Н. Соколовського" 

 87748, 88573, 88574 

Полтавський національний педагогічний університет 
імені В. Г. Короленка 

 89054, 89056, 89058, 89059, 89060, 89061, 89062, 
89063, 89240, 90068 

Приватне акціонерне товариство  "Український 
процесінговий центр" 

 90158 

Приватне акціонерне товариство 
"БАНКОМЗВ'ЯЗОК" 

 87387, 87388, 87389, 87428 

Приватне акціонерне товариство "Елемент"  87565 
Приватне акціонерне товариство "Фінпорт 
Текнолоджіс Інк." 

 88175 

Приватне підприємство "Михалич і Ко"  89627 
Сумський державний університет  87730, 87731, 87993, 88070, 88071, 88072, 88073, 

88074, 88176, 88177, 88789, 88790, 88975, 89335, 
89336, 89337, 89338, 89727, 89960, 90225, 90228, 
90230 

Товариство з додатковою відповідальністю 
"Український науково-дослідний інститут харчової 
промисловості" 

 89802 

Товариство з обмеженою відповідальністю 
"АЙКЮЖН ІТ" 

 88088, 88089, 88397 

Товариство з обмеженою відповідальністю  
"АЛТ Україна ЛТД" 

 89276 

Товариство з обмеженою відповідальністю  
"АНР-ЦЕНТР" 

 90048 

Товариство з обмеженою відповідальністю "АТС"  90067 
Товариство з обмеженою відповідальністю  
"Бенефіт Сістемс" 

 87601 

Товариство з обмеженою відповідальністю 
"ЕВОЛЮШН ГРУП" 

 90160 

Товариство з обмеженою відповідальністю 
"ЕНТЕХЕКО" 

 88399 

Товариство з обмеженою відповідальністю 
"ІНТЕКРЕСІ БЕЙЗ" 

 88188 

Товариство з обмеженою відповідальністю 
"КОМПАНІЯ "ВАГОВИМІРЮВАЛЬНІ СИСТЕМИ"  

 87460 

Товариство з обмеженою відповідальністю 
"Консалтингова компанія "СІДКОН" 

 87662 

Товариство з обмеженою відповідальністю  
"ЛІРА САПР" 

 88836 

Товариство з обмеженою відповідальністю  
"М-ЕНД-С" 

 88974 

Товариство з обмеженою відповідальністю 
"Майстерня соціальних проектів "Єдинка" 

 87593 
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Товариство з обмеженою відповідальністю 
"МЕГАВАТТ ЕНЕРГО СЕРВІСНА КОМПАНІЯ" 

 89065 

Товариство з обмеженою відповідальністю 
"Медичний центр Он Клінік Харків" 

 87391 

Товариство з обмеженою відповідальністю  
"Монгус Телеком" 

 88791, 88792, 88793, 88794 

Товариство з обмеженою відповідальністю 
"НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО 
"АКТИВ СПЕЦ ПРОМ" 

 87463 

Товариство з обмеженою відповідальністю 
"Науково-виробниче підприємство "Укртрансакад" 

 87992 

Товариство з обмеженою відповідальністю 
"САЙФЕР ПРО" 

 87538, 89198, 89868, 89869, 89870 

Товариство з обмеженою відповідальністю  
"Сенсорні системи України" 

 87752 

Товариство з обмеженою відповідальністю  
"ТПХ-Дейрі" 

 90088 

Товариство з обмеженою відповідальністю 
"ФАЛЬКОН МІЛІТАРІ СОЛЮШИНС" 

 88144, 90189 

Товариство з обмеженою відповідальністю  
"ХЕЛСІ ЮА" 

 90157 

Товариство з обмеженою відповідальністю 
"ЮКРЕЙНІАН ГЕАРС" 

 87377 

Товарна біржа "Універсальна-Полісся"  89016 
Українська академія друкарства Міністерства освіти і 
науки України 

 89952 

Українська інженерно-педагогічна академія  87657, 87658, 87659, 87660, 87850, 87851, 89561, 
89562, 89563, 89796, 89797, 89798, 89799, 90220, 
90221, 90222, 90223, 90224 

Український державний проектно-технологічний 
науково-дослідний інститут цивільної авіації 
"Украеропроект" 

 89557 

Український науково-дослідний інститут архівної 
справи та документознавства 

 88123 

Український науково-дослідний інститут спеціальної 
техніки та судових експертиз Служби безпеки 
України 

 88315, 88316, 88317 

Український науково-методичний центр практичної 
психології і соціальної роботи 

 90183 

Уманський національний університет садівництва  89504 
Університет державної фіскальної служби України  89564 
Харківська державна академія дизайну і мистецтв  87634, 87635, 88398, 89146, 89147, 89163, 89164, 

89165, 89769, 90192, 90193, 90194, 90195, 90196 
Харківський національний автомобільно-дорожній 
університет 

 87370, 87371, 87372, 87373, 87374, 87970, 87971, 
87972, 87973, 87974, 87975, 87976, 87977, 87978, 
88063, 88064, 88065, 88237, 88240, 88242, 88544, 
88545, 88548, 88549, 88550, 88551, 88552, 88553, 
88554, 88555, 88556, 88926, 88929, 88932, 89223, 
89224, 89225, 89226, 89227, 89228, 89560, 89728, 
89729, 89730, 89731, 89732, 89733, 89734, 89735, 
89736, 89737, 89738, 89739, 89740, 89741, 89800, 
90060, 90070 

Харківський національний медичний університет  88985, 89112, 89344, 89345, 89366, 89367 
Харківський національний університет  
імені В.Н. Каразіна 

 89874 
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Харківський національний університет 
радіоелектроніки 

 87362 

Херсонський політехнічний коледж Одеського 
національного політехнічного університету 

 88864, 88865, 89022, 89199, 89864, 89865, 89866, 
89867, 90042, 90121, 90162 
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Видача дубліката свідоцтва про реєстрацію авторського права на твір 

Номер свідоцтва Дата видачі дубліката 

83987 01.04.2019 

72675 02.04.2019 

84621 12.04.2019 

84620 12.04.2019 

76807 15.04.2019 

81906 23.04.2019 

81908 23.04.2019 

81909 23.04.2019 

81910 23.04.2019 

81913 23.04.2019 

83278 25.04.2019 

75046 21.05.2019 

21437 23.05.2019 

86364 05.06.2019 

86365 05.06.2019 

Виправлення очевидних помилок у публікаціях відомостей про видачу 
свідоцтва про реєстрацію авторського права на твір 

Номер реєстрації 

авторського права на 

твір (номер свідоцтва) 

Дата публікації та номер 

бюлетеня 

Слід читати 

81906 25.01.2019, 51 Чернишова Юлія Сергіївна 

81908 25.01.2019, 51 Чернишова Юлія Сергіївна 

81909 25.01.2019, 51 Чернишова Юлія Сергіївна 

81910 25.01.2019, 51 Чернишова Юлія Сергіївна 

81913 25.01.2019, 51 Чернишова Юлія Сергіївна 

 



 

ЗМІСТ 
 

 

Офіційні повідомлення    ................................................................................................ 3

 Постанова Кабінету Міністрів України від 12 червня 2019 р. № 496  

"Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2001 р.  

№ 1756 і від 23 грудня 2004 р. № 1716"    ...................................................................... 3

 Додаток    ................................................................................................................................. 6

Відомості про реєстрацію авторського права на твір    ........................................... 23

Відомості про реєстрацію договорів, які стосуються права автора на твір   ........ 1195

Відомості про облік організацій колективного управління    .......................�....... 1231

Відомості 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    .............................................................................................................. 1238

Відомості про уповноважені організації колективного управління, які 

продовжують діяльність як уповноважені організації колективного 

управляння щодо збирання і розподілу між суб'єктами авторського права і 

(або) суміжних прав коштів від відрахувань (відсотків) виробниками та 

імпортерами обладнання і матеріальних носіїв, із застосуванням яких у 

домашніх умовах можна здійснити відтворення творів і виконань, зафіксова-

них у фонограмах і (або) відеограмах, і свідоцтва яких про облік організацій 

колективного управління, про уповноваження організацій колективного 

управління у зазначених сферах, видані до набрання чинності Законом 

України "Про ефективне управління майновими правами правовласників у 

сфері авторського права і (або) суміжних прав", втрачають чинність через 

чотирнадцять місяців з дня набрання чинності цим Законом, 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 примірників" (пункт 3 розділу VI "Прикінцеві 

та перехідні положення" Закону    ................................................................................ 1239



Покажчики    ...................................................................................................................... 1240

 

 Нумераційний покажчик свідоцтв про реєстрацію авторського права на твір  

за об'єктами авторського права    .......................................................................................... 1240

   

 Іменний покажчик авторів творів    ........................................................................................ 1248

   

 Іменний покажчик роботодавців, яким належать авторські майнові права  

на службовий твір    ................................................................................................................  1311

Сповіщення    ....................................................................................................................   1316

 Видача дубліката свідоцтва про реєстрацію авторського права на твір   .......................    1316

 Виправлення очевидних помилок у публікаціях відомостей про видачу свідоцтва  

про реєстрацію авторського права на твір    .................................................................. 1316
 



 

 

АВТОРСЬКЕ ПРАВО І СУМІЖНІ ПРАВА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               Бюлетень № 53, 2019 

 

 

 

 

Відповідальний за випуск 

 

 

 

В.О. Жалдак 

 

 

Відповідальний редактор 

 

 

 

 

 

В.Д. Єсєв 

Коректори: 

Ізотова І.О. 

Герасименко О.В. 

Підгурська Л.М. 

Попов В.В. 

 

 

Редактор: 

Кузьмова І.В. 

 

 

 

 

Комп'ютерна верстка: 

Кузьмова І.В.  

   

 

 

 

 

 
Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації  КВ № 23978-13818ПР 
Підписано до друку 26.07.2019.  
Формат A4. Умовн.-друк. арк. – 152,46. Тираж 2 екз. 
Міністерство економічного розвитку і торгівлі України, вул. М. Грушевського, 12/2, м. Київ, 01008, Україна.  
Тел. 253-93-94, факс 226-31-81. 

Державне підприємство «Український інститут інтелектуальної власності»,  
вул. Глазунова, 1, м. Київ-42, 01601, Україна, тел.: (044) 494-05-79, e-mail: office@uipv.org 
 

 

 
 


