
 
 

 
 

 
Національний 

орган 

інтелектуальної  

власності 

 

Державне 

підприємство 

«Український  

інститут 

інтелектуальної  

власності» 

 

 

АВТОРСЬКЕ ПРАВО І СУМІЖНІ ПРАВА 

 

 

 

 

 

 
 

                                Бюлетень № 66 

 
Видається з 2002 року 

 
Відомості, вміщені в даному бюлетені,  

вважаються опублікованими 30 вересня 2021 р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   КИЇВ – 2021 

 

 

 
––– 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

Матеріали розділів «Відомості про реєстрацію авторського 
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Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

105909 

Дата реєстрації авторського права 

 
02.07.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Пясковський Вадим Валерійович, Лісогор Віталій Григорович, 

Самодін Артем Володимирович, Антощук Андрій Олександрович, 

Курилін Іван Ростиславович 
Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

Національна академія внутрішніх справ 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Складений твір, усний твір 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Курс відеолекцій «Особливості розслідування окремих категорій 

кримінальних проступків» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Курс відеолекцій складається з двох частин. Перша частина містить  

4 лекції по темі, друга частина містить 3 лекції. 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

105910 

Дата реєстрації авторського права 

 
02.07.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Антонюк Поліна Євгенівна, Самодін Артем Володимирович, Антощук 

Андрій Олександрович, Пясковський Вадим Валерійович, Курилін 

Іван Ростиславович 
Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

Національна академія внутрішніх справ 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Складений твір, усний твір 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Курс відеолекцій «Основи криміналістики» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Курс відеолекцій складається з двох частин. Перша частина містить  

4 лекції по темі, друга частина містить 3 лекції.  
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

105911 

Дата реєстрації авторського права 

 
02.07.2021 



Авторське право і суміжні права. Бюлетень № 66, 2021 

 

4 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Самодін Артем Володимирович, Чуприна Олена Віталіївна, Несен 

Олена Віталіївна, Чорний Микола Васильович, Нагайник Тарас 

Григорович, Антощук Андрій Олександрович, Курилін Іван 

Ростиславович 
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) 

 

 

Науковий твір «Дистанційний курс з навчальної дисципліни «Судова 

медицина та судова психіатрія» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Метою створення даного твору є вивчення в навчальному закладі 

дисципліни «Судова медицина та психіатрія». В зазначеному курсі  

12 тем, які складаються з лекційних матеріалів, мультимедійних 

презентацій, семінарських занять, а також питань для контролю та 

текстів. 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

105912 

Дата реєстрації авторського права 

 
02.07.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Кудінов Вадим Анатолійович, Пакриш Олександр Євгенійович 

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) 

 

 

Науковий твір «Дистанційний курс з навчальної дисципліни 

«Інформаційні технології в правозастосовчій діяльності» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Метою створення даного твору є вивчення в навчальному закладі 

дисципліни «Інформаційні технології в правозастосовчій діяльності». 

В зазначеному курсі 4 теми, які складаються з лекційних матеріалів, 

мультимедійних презентацій, семінарських занять, а також питань 

для контролю та текстів. 

 
 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

105913 

Дата реєстрації авторського права 

 
02.07.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Вакулик Ольга Олексіївна, Антощук Андрій Олександрович, Петров 

Сергій Євгенович 
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Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

Національна академія внутрішніх справ 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір учбового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Науковий твір «Дистанційний курс з навчальної дисципліни «Дії 

поліцейського на місці події» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Метою створення даного твору є вивчення в навчальному закладі 

дисципліни «Дії поліцейського на місті події». В зазначеному курсі  

2 теми, які складаються з лекційних матеріалів, мультимедійних 

презентацій, семінарських занять, а також питань для контролю та 

текстів. 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

105914 

Дата реєстрації авторського права 

 
02.07.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Петрина Володимир Несторович, Андрущенко Ігор Григорович 

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) 

 

 

Науковий твір «Мультимедійний навчальний підручник «Правове 

регулювання зовнішньоекономічної діяльності» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Приступаючи до вивчення курсу даної навчальної дисципліни ви 

входите в нову сферу - регулювання міжнародного комерційного 

права, яка в українському праві охоплюється поняттям «правове 

регулювання зовнішньоекономічної діяльності». 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

105915 

Дата реєстрації авторського права 

 
02.07.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Лісогор Віталій Григорович, Антонюк Поліна Євгенівна, Самодін 

Артем Володимирович, Антощук Андрій Олександрович, Курилін 

Іван Ростиславович, Петров Сергій Євгенович, Полях Анатолій 

Михайлович 
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 
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Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Науковий твір «Дистанційний курс з навчальної дисципліни 

«Криміналістичне забезпечення діяльності приватних детективів» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Метою створення даного твору є вивчення в навчальному закладі 

дисципліни «Криміналістичне забезпечення діяльності приватних 

детективів». В зазначеному курсі 5 тем, які складаються з лекційних 

матеріалів, мультимедійних презентацій, семінарських занять, а 

також питань для контролю та текстів. 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

105916 

Дата реєстрації авторського права 

 
02.07.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Антощук Андрій Олександрович, Самодін Артем Володимирович, 

Пясковський Вадим Валерійович, Полях Анатолій Михайлович 
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) 

 

 

Науковий твір «Дистанційний курс з навчальної дисципліни «Основи 

криміналістики» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Метою створення даного твору є вивчення в навчальному закладі 

дисципліни «Основи криміналістики». В зазначеному курсі 5 тем, які 

складаються з лекційних матеріалів, мультимедійних презентацій, 

семінарських занять, а також питань для контролю та текстів. 
 

 
 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

105917 

Дата реєстрації авторського права 
 

02.07.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 

Кофанов Андрій Віталійович, Атаманчук Володимир Миколайович, 

Арешонков Віталій Володимирович, Волошин Олексій Гнатович, 

Воробей Олена Вячеславівна, Кофанова Олена Сергіївна, Літвінова 

Олена Валеріївна, Мендус Сергій Іванович, Приходько Юрій Павлович, 

Садченко Олександр Олексійович, Свобода Євгенія Юріївна, Шведова 

Олена Вікторівна, Підвисоцький Валерій Валентинович 
Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 

Національна академія внутрішніх справ 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 

Літературний письмовий твір навчального характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

Науковий твір «Електронний тлумачний словник техніко-

криміналістичного забезпечення та судових експертиз» 
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Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Словник розкриває термінологію та сучасні можливості використання 

спеціальних знань техніко-криміналістичного забезпечення та судових 

експертиз, що несуть криміналістично значущу інформацію про джерело 

слідоутворення та процес його взаємодії із зовнішнім середовищем при 

розслідуванні злочинів. 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

105918 

Дата реєстрації авторського права 

 
02.07.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Петрачков Олександр Валерійович, Ярмак Олена Миколаївна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру «Morphofunctional 

screening of 17-19 years old young men in the process of physical education» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

105919 

Дата реєстрації авторського права 

 
02.07.2021 

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 

 

 

Похідний твір 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Літературна обробка вірша Т. Г. Шевченка «САДОК ВИШНЕВИЙ 

КОЛО ХАТИ» під назвою «САДОК ВИШНЕВИЙ» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

 
 
 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

105920 

Дата реєстрації авторського права 

 
02.07.2021 
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Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Гурчик Ігор Миколайович, Гурчик Ганна Ігорівна 

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 твір науково-технічного характеру 

«Багатофункціональна гра «MIOTRACER TM» («Гра «MIOTRACER TM») 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Твір призначений для комплексного, інтегрального розвитку 

різноманітних психофізіологічних функцій людини, таких як дрібна 

та велика моторика, зорове та тактильне сприйняття, просторова 

координація рухів, комбінаційне мислення, а також створює навички, 

корисні для вивчення математики. 
 
 
 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

105921 

Дата реєстрації авторського права 
 

02.07.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Котикова Олена Іванівна 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 

 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

Навчально-методичний твір «Державне та регіональне управління: 

методичні рекомендації для практичних занять і самостійної роботи 

здобувачів вищої освіти» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

 
 
 
 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

105922 

Дата реєстрації авторського права 
 

02.07.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 

Котикова Олена Іванівна, Бабич Микола Миколайович, Олійник 

Тетяна Георгіївна 
Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 

 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

Науковий твір «Заходи щодо скорочення втрат продовольства та 

харчових відходів в Україні» 
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Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

 
 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

105923 

Дата реєстрації авторського права 
 

02.07.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 

Залознова Юлія Станіславівна, Лященко Вячеслав Іванович, Солдак 

Мирослава Олексіївна, Підоричева Ірина Юріївна, Антонюк Валентина 

Полікарпівна, Харазішвілі Юрій Михайлович, Шевцова Ганна Зіївна, 

Осадча Наталія Вікторівна, Землянкін Анатолій Іванович, Петрова 

Ірина Павлівна, Трушкіна Наталія Валеріївна, Лях Ірина Іванівна 
Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 

Інститут економіки промисловості Національної академії наук 

України 
Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

Науковий твір «Звіт про виконання науково-технічного проєкту 

«Концепція інституційного забезпечення формування інноваційної 

екосистеми в економічних районах (на прикладі Придніпровського 

економічного району)» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

Розроблено комплекс практичних рекомендацій щодо формування 

регіональних інноваційних екосистем в економічних районах України 

як основи створення сучасних моделей збалансованого сталого розвитку 

та інтеграції до науково-освітнього та інноваційного просторів ЄС. 
 

 
 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

105924 

Дата реєстрації авторського права 
 

02.07.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 

Сердюк Олександр Сергійович, Петрова Ірина Павлівна 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 

Інститут економіки промисловості Національної академії наук 

України 
Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

Науковий твір «Звіт про виконання наукового проєкту «Інтерналізація 

негативних зовнішніх ефектів старопромислових моделей виробництва» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

Обґрунтовано комплекс теоретичних положень та науково-методологічних 

підходів щодо інтерналізації негативних зовнішніх ефектів старопромислових 

моделей виробництва. 
 

 



Авторське право і суміжні права. Бюлетень № 66, 2021 

 

10 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

105925 

Дата реєстрації авторського права 

 
02.07.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Череватський Данило Юрійович, Солдак Мирослава Олексіївна, 

Залознова Юлія Станіславівна, Лях Олександр Віталійович, Амоша 

Олександр Іванович, Драчук Юрій Захарович, Лепа Вілена Вікторівна, 

Сердюк Олександр Сергійович, Трушкіна Наталія Валеріївна, Кочешкова 

Ірина Миколаївна, Прогнімак Олена Дмитрівна, Чейлях Дмитро 

Дмитрович 
Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

Інститут економіки промисловості Національної академії наук 

України 
Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Науковий твір «Звіт про науково-дослідну роботу «Циркулярна smart-

спеціалізація старопромислових шахтарських регіонів України» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Обґрунтовано та розроблено комплекс науково-методичних рекомендацій 

з економічного, енергетичного та екологічного розвитку старопромислових 

шахтарських регіонів на підставі циркулярної smart-спеціалізації, що 

ґрунтується на використанні інноваційних енерготехнологій. 
 

 
 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

105926 

Дата реєстрації авторського права 
 

02.07.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 

Головньова Ірина Володимирівна, Бай Ксенія 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) 
 

 

Сценарій гри «Коучинговая игра «Луч» для развития управленческих 

компетенций: групповой и индивидуальный формат» («Коучинговая 

игра «Луч») 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

 
 
 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

105927 

Дата реєстрації авторського права 
 

02.07.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Харазішвілі Юрій Михайлович 
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Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

Інститут економіки промисловості Національної академії наук 

України 
Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Науковий твір «Метод «ковзної матриці» для визначення динамічних 

вагових коефіцієнтів» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Розроблено метод визначення динамічних вагових коефіцієнтів при 

інтегральному оцінюванні рівня економічної безпеки та сталого 

розвитку країни, промислових регіонів України та видів економічної 

діяльності з реалізацією в середовищі Excel. 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

105928 

Дата реєстрації авторського права 

 
02.07.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Баркатов Ігор Валентинович, Фарафонов Володимир Сергійович, 

Тюрін Валерій Олександрович, Гончарук Сергій Степанович, Лозко 

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 «Конструктор інтерактивних тривимірних 

візуалізацій дій підрозділів» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Конструктор інтерактивних 3D-візуалізацій дій підрозділів призначений 

для демонстрації дій підрозділів на місцевості у різноманітних ситуаціях, 

що можуть виникнути під час навчання або бою. Програма має графічний 

інтерфейс користувача і працює під управлінням ОС Windows. 

 
 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

105929 

Дата реєстрації авторського права 

 
02.07.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Шишкін Єгор Володимирович 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Комп'ютерна програма 
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Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Комп'ютерна програма «Єдина система керування та диспетчеризації 

багатоквартирних будинків ProDom для керуючих компаній, асоціацій 

ОСББ, тощо» для ОС, Android та іОS» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

105930 

Дата реєстрації авторського права 

 
02.07.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Ягубян Арсен Васильович 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Твір образотворчого мистецтва 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Твір образотворчого мистецтва «Художнє оформлення логотипу «1654» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Логотип «1654» являє собою торговельну марку для надання послуг у 

сфері реклами. В основі марки використано позначення дати заснування 

Харкова. В зображенні представлена графіка прямих ліній та прямих 

кутів. 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

105931 

Дата реєстрації авторського права 

 
02.07.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Верескля Мар'яна 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 «Поняття логістичного управління як інструмента системи 

управління підприємством» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
Опублікування: Верескля М. Р. Поняття логістичного управління як 

інструмента системи управління підприємством // Науковий вісник 

Львівського державного університету внутрішніх справ. Серія 

економічна. - 2018. - Випуск 1. - С. 156-165. 
Анотація  
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Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

105932 

Дата реєстрації авторського права 

 
02.07.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Буковський Сергій Анатолійович, Бондар Вікторія Григорівна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Ілюстрація, літературний письмовий твір художньо-публіцистичного 

характеру 
Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Сценарій документального фільму «ІВАН І МАРТА» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

В центрі літературного сценарію фільму підготовка та святкування 

90-ліття Івана Дзюби. Довге складне життя. Людина з неспокійною 

совістю - він досі себе карає, не спить ночами, думає й пише. У фільмі 

глядач побачить його з дружиною Мартою, львів'янкою, що була його 

ангелом-охоронцем. 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

105933 

Дата реєстрації авторського права 

 
02.07.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Пришляк Богдан Михайлович, Баран Володимир Дмитрович 

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 «Дика троянда» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Збірка пісень включає 8 музичних творів з текстом: 1. «Пробач мені 

мамо», 2. «Смерть ворогам», 3. «Дай серцю волю», 4. «Любов на біс»,  

5. «Не продавай любов», 6. «Не люби жонатих», 7. «Гуляй душа»,  

8. «Дика троянда». 
 

 

 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

105934 

Дата реєстрації авторського права 

 
02.07.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Ісай Юлія Михайлівна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 
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Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Ілюстрація, літературний письмовий твір 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Дитяча книга «Чарівні історії. Весна» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
Опублікування: Лінська Зоі. Зима / Зоі Лінська. - Суми : ФОП Ісай Ю. М., 

2021. - 64 с. : іл. - (Серія «Чарівні історії»). 
Анотація  

 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

105935 

Дата реєстрації авторського права 

 
02.07.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Ісай Юлія Михайлівна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Ілюстрація, літературний письмовий твір 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Дитяча книга «Чарівні історії. Зима» 

Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
Опублікування: Лінська Зоі. Зима / Зоі Лінська. - Суми : ФОП Ісай Ю. М., 

2020. - 64 с. : іл. - (Серія «Чарівні історії»). 
  
Анотація  

 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

105936 

Дата реєстрації авторського права 

 
02.07.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Краснопольський Владлен Борисович 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Книга «КРЕДО» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

«Кредо» - перший збірник віршів Владлена Краснопольського. До 

нього увійшли ліричні твори, присвячені місту Дніпро, сім'ї та питанням, 

які не залишали його байдужим. 
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Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

105937 

Дата реєстрації авторського права 

 
02.07.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Євтушенко Марія 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 «Бал лицемеров» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

105938 

Дата реєстрації авторського права 
 

02.07.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 

Колесник Павло Олегович, Колесник Андрій Павлович, Шушман 

Іванна Володимирівна, Нірода Антоніна Іванівна, Жаркова Альбіна 

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. Радник доказової профілактики та 

скринінгу» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

 
 
 
 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

105939 

Дата реєстрації авторського права 
 

02.07.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 

Краснодєд Тетяна Леонідівна, Захарченко Олена Григорівна, Попова 

Тетяна Вікторівна, Почерніна Наталія Вікторівна 
Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 

 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

Науковий твір «СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК 

ТУРИЗМУ В УКРАЇНІ» 
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Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Висвітлено актуальність дослідження розвитку туризму в Україні, 

враховуючи його соціально-економічні ефекти для суспільства. 

Проаналізовано показники розвитку вітчизняної туріндустрії. 

Охарактеризовано тенденції туристичних потоків. Визначено складові 

компоненти впливу на ефективний розвиток. 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

105940 

Дата реєстрації авторського права 

 
02.07.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Онучак Людмила Володимирівна, Яценко Людмила Михайлівна, 

Кукса 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) 

 

 

Навчальний посібник «English Grammar for Philology Students» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
Опублікування: English Grammar for Philology Students : навчальний 

посібник / Л. В. Онучак, Л. М. Яценко, І. М. Кукса ; Університет державної 

фіскальної служби України. - Ірпінь : УДФСУ, 2020. - 242 с. - (Серія 

«На допомогу студенту УДФСУ», т. 72). 
Анотація  

Навчальний посібник з практичної граматики англійської мови надає 

студентам можливість сформувати граматичну компетентність для 

вільного оперування набутими іншомовними навичками в різних 

ситуаціях соціального, навчально-академічного та професійного 

спілкування. 

 
 

 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

105941 

Дата реєстрації авторського права 

 
02.07.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Брацкова Зінаїда Михайлівна, Шмельов Павло Геннадійович, Донченко 

Сергій Леонідович, Чепульська Олена Володимирівна, Чередніченко 

Андрій Леонідович, Меліхова Ольга Олексіївна, Карпенко Лариса 

Михайлівна, Ковальчук Олександра Сергіївна 
Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

Комунальна науково-дослідна установа «Науково-дослідний інститут 

соціально-економічного розвитку міста» 
Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Комп'ютерна програма, похідний твір 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Комп'ютерна програма «Інформаційно-комп'ютерна технологія 

формування програм економічного і соціального розвитку м. Києва  

в частині капітальних вкладень та капітального ремонту»  

(«ІКТ «Будівельний комплекс») 
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Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Комп'ютерна програма «ІКТ «Будівельний комплекс» забезпечує 

організаційно-технологічні процеси розробки та формування програми 

розподілу асигнувань на фінансування капітальних вкладень та 

капітальних видатків за рахунок бюджетних коштів у складі програми 

економічного і соціального розвитку міста. 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

105942 

Дата реєстрації авторського права 

 
02.07.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Брацкова Зінаїда Михайлівна, Чередніченко Андрій Леонідович, 

Легкоконець Ольга Валеріївна, Данченко Сергій Леонідович, 

Гільденбрандт Тетяна Вільгельмівна 
Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

Комунальна науково-дослідна установа «Науково-дослідний інститут 

соціально-економічного розвитку міста» 
Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Комп'ютерна програма, похідний твір 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Комп'ютерна програма «Інформаційна система моніторингу програм 

розвитку міста Києва» («ІС програм розвитку міста») 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Комп'ютерна програма «ІС програм розвитку міста» забезпечує 

організаційно-технологічні процеси розроблення, затвердження та 

моніторингу виконання програмних документів розвитку міста, 

зокрема: міських цільових програм, програм економічного і соціального 

розвитку м. Києва. 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

105943 

Дата реєстрації авторського права 

 
05.07.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Жарікова Людмила Володимирівна, Ломакіна Надія 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) 

 

 

Підручник «Інтегрований курс підготовки продавця продовольчих 

товарів» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Підручник відповідає навчальній програмі та переліку професійних 

компетентностей стандарту професійної (професійно-технічної) освіти 
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СП(ПТ)О 5220.G 47.1-2-2018 із професії «Продавець продовольчих 

товарів» 3-5-го розрядів. Для здобувачів професійної (професійно-

технічної) освіти та викладачів. 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

105944 

Дата реєстрації авторського права 

 
05.07.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Горбатюк Наталія Аркадіївна, Авілкова Людмила Олександрівна, 

Откидач Ганна Іванівна, Романюк Ірина Георгіївна, Животовська, 

Ганна Михайлівна 
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 «Практичне ескізування одягу» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Зміст навчального посібника відповідає вимогам стандартів професійної 

(професійно-технічної) освіти підготовки кваліфікованих робітників з 

професій «Кравець», «Закрійник», «Швачка». 
 
 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

105945 

Дата реєстрації авторського права 

 
05.07.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Офліян Катерина Олегівна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Музичний твір з текстом 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Музичний твір з текстом «На Грани» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Сучасна пісня про складні взаємини двох героїв, про їх кохання і 

прийняття один одного. Нехай і складно, але така любов цього варта. 

 
 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

105946 

Дата реєстрації авторського права 

 
06.07.2021 
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Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Цех Світлана Василівна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір практичного характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Літературний письмовий твір практичного характеру «Концепція 

проведення Фестивалю національних культур «ЕТНОФЕСТ» 

(«ЕТНОФЕСТ») 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Передбачає ознайомлення широкої громадськості з унікальним 

соціокультурним явищем Києва - національною культурою етносів, 

які мешкають у столиці, та культурою їхніх історичних батьківщин. 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

105947 

Дата реєстрації авторського права 

 
06.07.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Кубатко Олександр Васильович, Мельник Леонід Григорович, 

Ковальов Богдан Леонідович, Вороненко В'ячеслав Ігорович, Федина 

Світлана Миколаївна, Півень Владислав 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 «Аналіз перспектив трансформації туристичного 

сектору національної економіки» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Визначено зміст трендів туристичного сектору, проаналізовано зміни 

та наслідки у сфері туризму під впливом пандемії, сформовано шляхи 

трансформації туристичного сектору національної економіки. 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

105948 

Дата реєстрації авторського права 

 
06.07.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Дзюба Оксана Миколаївна, Левіщенко Олена Степанівна 

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 «Обґрунтування комплексного показника витрат 

підприємства на консалтингові проекти» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

Опублікування: Дзюба О. М., Левіщенко О. С. Обґрунтування 

комплексного показника витрат підприємства на консалтингові 

проекти [Електронний ресурс] // Економіка та суспільство. - 2020. - № 22. - 

Режим доступу до журн.: 

https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/80 
Анотація  

Стаття розглядає актуальне питання формування, обґрунтування і 

складових розрахунку комплексного показника витрат підприємства-

замовника на консалтинговий проект, який враховує не лише розмір 

витрат, але і ймовірність прийняття і впровадження замовником 

цього проекту. 
 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

105949 

Дата реєстрації авторського права 
 

06.07.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 

Опашко Дмитрий 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 «ЯВсе» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

 
 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

105950 

Дата реєстрації авторського права 
 

06.07.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 

Шомська Ольга Вікторівна 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 

 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 

Літературний письмовий твір 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

Сценарій повнометражного фільму «Колись у замках жили принцеси, 

а зараз корови» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

Кожного разу, ризикуючи власним життям, Ніна прагне побачити 

хлопця, в існування якого вірить лише вона. 
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Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

105951 

Дата реєстрації авторського права 

 
06.07.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Паршин Юрій Іванович, Паршина Маргарита Юріївна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Науковий твір «Методичні вказівки щодо виконання самостійної 

роботи з навчальної дисципліни «Економіка підприємства та 

підприємництва» для студентів з галузей знань: 05 - Соціальні та 

поведінкові науки; 07 - Управління та адміністрування; 24 - Сфера 

обслуговування» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
Опублікування: Паршин Ю. І., Паршина М. Ю. Методичні вказівки 

щодо виконання самостійної роботи з навчальної дисципліни «Економіка 

підприємства та підприємництва» для студентів з галузей знань: 05 - 

Соціальні та поведінкові науки; 07 - Управління та адміністрування; 

24 - Сфера обслуговування. - Дніпро : «ФОП Дробязко С. І.», 2018. - 20 с. 
Анотація  

 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

105952 

Дата реєстрації авторського права 

 
06.07.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Раєвнєва Олена Валентинівна, Малишко Євгенія Олегівна, Бровко 

Ольга Іванівна, Чернишов Володимир Васильович 
Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Науковий твір «Фактори конкурентоспроможності закладів вищої 

освіти України» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
Опублікування: Раєвнєва О. В., Малишко Є. О., Бровко О. І., 

Чернишов В. В. Фактори конкурентоспроможності закладів вищої 

освіти України // Бізнес Інформ. - 2020. - № 12. - С. 109-116. 
Анотація  

Присвячено дослідженню факторів зовнішнього та внутрішнього 

середовищ, які забезпечують конкурентоспроможність закладу вищої 

освіти. 
 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

105953 

Дата реєстрації авторського права 

 
06.07.2021 
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Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Довбня Світлана Борисівна, Письменна Олександра Олександрівна, 

Найдовська Ангеліна Олексіївна 
Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Ілюстрація, літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Навчальний посібник «Стратегія підприємства» Частина І 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
Опублікування: Довбня С. Б., Письменна О. О., Найдовська А. О. 

Стратегія підприємства. Частина І : Навч. посібник. - Дніпро : НМетАУ, 

2021. - 98 с. 
Анотація  

Викладено базові поняття стратегічного управління: розкрито сутність 

термінів стратегія підприємства» та «стратегічне управління», описано 

еволюцію їх змісту в теорії і практиці менеджменту. 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

105954 

Дата реєстрації авторського права 

 
06.07.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Шадріна Тетяна Вікторівна, Шадрін Андрій 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) 

 

 

«СУПЕРСОК:155 рецептов здоровья» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

 
 

 

 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

105955 

Дата реєстрації авторського права 

 
06.07.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Куріненко Володимир Леонідович, Фокас Ольга Андріївна, Палій 

Аліса Олегівна, Чхаїдзе Давид Мевлудович 
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 «LoGo. Call Centre» 
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Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Призначена для автоматизації процесів збирання, зберігання, обліку, 

пошуку і узагальнення інформації (дзвінків) щодо проблем функціонування 

міста (територіальної громади). 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

105956 

Дата реєстрації авторського права 

 
06.07.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Сініцин Ігор Петрович, Степанюк Михайло Юрійович, Твердохліб 

Євген Миколайович 
Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

Товариство з обмеженою відповідальністю «СОФТЛАЙН ІТ» 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Комп'ютерна програма 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Комп'ютерна програма «Пакет DRUM» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Комп'ютерна програма є інструментом для автоматизації процесів 

діяльності з ведення інформаційних ресурсів оборонного планування 

збройних сил та сил оборони і складових збройних сил та сил оборони. 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

105957 

Дата реєстрації авторського права 

 
06.07.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Клітіна Олександра Петрівна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Твір образотворчого мистецтва 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Твір образотворчого мистецтва «МОРОЗИВО» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Робота висвітлює проблеми довкілля і екології, що люди, як прибульці, 

на своїй планеті руйнують все навколо. 
 

 

 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

105958 

Дата реєстрації авторського права 

 
06.07.2021 
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Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Лесюк Ганна Володимирівна 

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) 

 

 

Синопсис серіалу «VDBY. «Тіні забутих предків» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Історія головних героїв повісті Михайла Коцюбинського в зоні 

відчуження після вибуху на ЧАЕС. 

 
 

 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

105959 

Дата реєстрації авторського права 

 
06.07.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 

Мамонтова Елла 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) 
 

 

Курс лекцій «Символи і коди політики та культури» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

Опублікування: Мамонтова Е. В. Символи і коди політики та 

культури : курс лекцій / Е. В. Мамонтова. - Одеса : ОРІДУ НАДУ, 

2021. - 260 с. 
Анотація  

Мета дисципліни - оволодіння сучасними знаннями про культуру, 

цивілізацію і політику у їх знаково-символічному вимірі та формування 

за допомогою методологічних можливостей семіотичного підходу 

комплексу знань про сутність та структуру знакових систем, які 

використовуються у публічному управлінні. 
 
 
 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

105960 

Дата реєстрації авторського права 
 

06.07.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Бондар Володимир Тимофійович 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 

 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

Стаття «Механізми реалізації суб'єктами публічного управління 

етнонаціональної політики в Республіці Польща: досвід для України» 
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Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
Опублікування: Бондар В. Т. Механізми реалізації суб'єктами публічного 

управління етнонаціональної політики в Республіці Польща: досвід 

для України // Експерт: парадигми юридичних наук і державного 

управління. - 2020. - № 5 (11). - С. 214-224. 
Анотація  

 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

105961 

Дата реєстрації авторського права 

 
06.07.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Бондар Володимир Тимофійович 

Повне ім'я або повне 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 галузі освіти з розвитку мов національних 

меншин у Республіці Польща: досвід для України» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
Опублікування: Бондар В. Т. Окремі аспекти галузі освіти з розвитку 

мов національних меншин у Республіці Польща: досвід для 

України // Вчені записки Таврійського національного університету 

імені В. І. Вернадського. Серія: «Державне управління». - 2021. - № 2,  

Том 32 (71). - С. 39-45. 
Анотація  

 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

105962 

Дата реєстрації авторського права 

 
06.07.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Верескля Мар'яна 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 «Формування професійних якостей менеджера як умова 

забезпечення економічної безпеки підприємства» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
Опублікування: Верескля М. Р. Формування професійних якостей 

менеджера як умова забезпечення економічної безпеки підприємства // 

Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх 

справ. Серія економічна. - 2017. - Випуск 2. - С. 142-151. 
Анотація  
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Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

105963 

Дата реєстрації авторського права 

 
06.07.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Кравченко Дмитро Вадимович 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір науково-прикладного характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Літературний письмовий твір науково-прикладного характеру 

«Концепція фірмового стилю, логотип і фірмові кольори» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Описана Концепція фірмового стилю, логотип і фірмові кольори. 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

105964 

Дата реєстрації авторського права 

 
06.07.2021 

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 «Бывший герой» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

У книзі описана історія американського хлопця Роберта, який полетів 

воювати до В'єтнаму. Там він потрапляє в полон, де перебуває вісім 

років. Після звільнення він повертається в США. Його сім'я вважає 

його загиблим. Дружина вийшла заміж, батьки померли. Роберт 

справляється з нинішнім станом. 

 
 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

105965 

Дата реєстрації авторського права 

 
06.07.2021 

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 
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Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

Трітмент документального фільму «Толерантність по-українськи» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

Дослідження толерантності в різних її видах та проявах в українському 

суспільстві. 
 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

105966 

Дата реєстрації авторського права 
 

06.07.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 

Бондар Володимир Тимофійович 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 

 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

Стаття «Systematic approach as a part of methodology of public 

administration in study of national minorities in Ukraine» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

Опублікування: Bondar V. T., Lenda R. I. Systematic approach as a part 

of methodology of public administration in study of national minorities in 

Ukraine // LOGOS. Collection of the international scientific and practical 

conference. Scientific practice: modern and classical research methods. - 

2021. - Vol. 1. - P. 54-59. 
Анотація  

 
 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

105967 

Дата реєстрації авторського права 
 

06.07.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 

Бондар Володимир Тимофійович 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 

 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

Стаття «Залучення інститутів громадянського суспільства до платформи 

як соціально-комунікативної форми впровадження публічної політики 

в Україні» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

Опублікування: Бондар В. Т. Залучення інститутів громадянського 

суспільства до платформи як соціально-комунікативної форми 

впровадження публічної політики в Україні // An integrated approach 

to science modernization: methods, models and multidisciplinarity. - 2021. - 

№ 1. - Р. 88-97.  
Анотація  
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Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

105968 

Дата реєстрації авторського права 

 
06.07.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Шульгін Андрій Вікторович, Постоловський Василь Володимирович, 

Бекішев Євген 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 «Автоматичний аналіз графіку тиску в 

циліндрі бензинових та дизельних двигунів» («Тест (скрипт) Рх 

Андрія Шульгіна») 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Оцінка герметичності циліндра; Розрахунок геометричного ступеня 

стиснення; Автоматичний вимір реальних фаз газорозподілу; Анімація 

реальних процесів газообміну в циліндрі; Виявлення недостатньої 

наповненості циліндра свіжою сумішшю та встановлення причини; 

Перевірка ефективності роботи. 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

105969 

Дата реєстрації авторського права 

 
06.07.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Шульгін Андрій Вікторович, Постоловський Василь Володимирович, 

Бекішев Євген 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 «Діагностика системи пуску двигуна і 

електроживлення автомобіля» («Тест (скрипт) EIPower Андрія Шульгіна») 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Скрипт EIPower призначений для автоматичного аналізу осцилограми 

напруги на клемах акумуляторної батареї автомобіля і графіку струму 

в колі. Дозволяє провести комплексну діагностику системи пуску двигуна і 

електроживлення автомобіля, перевірити характеристики і стан. 

 
 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

105970 

Дата реєстрації авторського права 

 
06.07.2021 
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Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Шульгін Андрій Вікторович, Постоловський Василь Володимирович, 

Бекішев Євген Олександрович 
Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір практичного характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Літературний письмовий твір практичного характеру «Автоматичний 

аналіз графіку тиску в циліндрі бензинових та дизельних двигунів» 

(«Тест (скрипт) Рх Андрія Шульгіна») 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Оцінка герметичності циліндра; Розрахунок геометричного ступеня 

стиснення; Автоматичний вимір реальних фаз газорозподілу; Анімація 

реальних процесів газообміну в циліндрі; Виявлення недостатньої 

наповненості циліндра свіжою сумішшю та встановлення причини; 

Перевірка ефективності роботи. 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

105971 

Дата реєстрації авторського права 

 
06.07.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Шульгін Андрій Вікторович, Постоловський Василь Володимирович, 

Бекішев Євген Олександрович 
Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір практичного характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Літературний письмовий твір практичного характеру «Діагностика 

системи пуску двигуна і електроживлення автомобіля» («Тест (скрипт) 

EIPower Андрія Шульгіна») 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Скрипт EIPower призначений для автоматичного аналізу осцилограми 

напруги на клемах акумуляторної батареї автомобіля і графіку струму 

в її колі. Дозволяє провести комплексну діагностику системи пуску 

двигуна і електроживлення автомобіля, перевірити характеристики і 

стан. 

 
 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

105972 

Дата реєстрації авторського права 

 
06.07.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Братасюк Ганна Володимирівна 
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Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Ілюстрація, літературний письмовий твір 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Літературно-письмовий твір з ілюстраціями «Колода карт «ДИАЛОГИ С 

УЛИТКОЙ» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

 
 
 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

105973 

Дата реєстрації авторського права 

 
06.07.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Ковтун Віталій Анатолійович, Парфенов Андрій Сергійович 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Музичний твір з текстом 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Музичний твір з текстом «Сойти С Ума» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Пісня про силу почуття любові, від якої втрачаєш розум. 

 
 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

105974 

Дата реєстрації авторського права 

 
06.07.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Ковтун Віталій Анатолійович, Парфенов Андрій Сергійович 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Музичний твір з текстом 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Музичний твір з текстом «Стихи дворового поэта» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Пісня про складні моменти у відносинах чоловіка та жінки. 
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Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

105975 

Дата реєстрації авторського права 

 
06.07.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Ковтун Віталій Анатолійович 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Музичний твір з текстом 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Музичний твір з текстом «Хочу к тебе» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Пісня про пристрасть, яка долає всі перепони на шляху. 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

105976 

Дата реєстрації авторського права 

 
06.07.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Копичко Юлія 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) 

 

 

Вірш «Песня о Харькове» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

 
 

 

 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

105977 

Дата реєстрації авторського права 

 
06.07.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Балтовський Олексій Анатолійович, Ісмайлов Карен Юрійович, 

Пядишев Володимир Георгійович, Сіфоров Олександр Іванович, 

Форос Ганна Володимирівна 
Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Монографія «Методологічні основи та інструментарій управління 

спеціалізованими складними системами» 
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Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
Опублікування: Балтовський О. А., Ісмайлов К. Ю., Пядишев В. Г., 

Сіфоров О. І., Форос Г. В. Методологічні основи та інструментарій 

управління спеціалізованими складними системами / Балтовський О. А., 

Ісмайлов К. Ю. - Одеса : Фенікс, 2019. 
Анотація  

Монографія присвячена питанням розробки методології побудови 

адаптивних методів, моделей, алгоритмів та засобів автоматизованого 

управління СС. Розглянуто логіко-обчислювальний метод оцінки 

технічної ефективності функціонування ІАСУ СС, здійсненна доробка 

контрольно-аналітичного інструментарію. 

 
 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

105978 

Дата реєстрації авторського права 

 
06.07.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Балтовський Олексій Анатолійович, Форос Ганна Володимирівна, 

Ісмайлов Карен Юрійович, Сіфоров Олександр Іванович, Заєць 

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 «Теорія систем і системний аналіз» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
Опублікування: Теорія систем і системний аналіз / О. А. Балтовський, 

К. Ю. Ісмайлов, О. І. Сіфоров, Г. В. Форос, О. М. Заєць; за заг. ред. 

Балтовського О. А. - Одеса : РВВ ОДУВС, 156 с. 
Анотація  

В навчальному посібнику розглянуто найважливіші теоретичні та 

практичні питання теорії систем і системного аналізу, принципи, 

методи, методики і технології системного аналізу. Особливу увагу 

приділено кримінальному аналізу як складовій системного аналізу 

шляхом визначення тактичного рівня. 

 
 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

105979 

Дата реєстрації авторського права 

 
06.07.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Грохольський Володимир Людвігович, Форос Ганна Володимирівна, 

Ісмайлов Карен Юрійович, Берназ Павло 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) 

 

 

Науково-практичний коментар до Закону України «Про основні 

засади забезпечення кібербезпеки України» 
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Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
Опублікування: Грохольський В. Л., Форос Г. В., Ісмайлов К. Ю., 

Берназ П. В. Науково-практичний коментар до Закону України «Про 

основні засади забезпечення кібербезпеки України» / за заг. ред. д. ю. н., 

проф. В. Л. Грохольського. - Одеса : ОДУВС, 2020. - 142 с. 
Анотація  

В книзі надається науково-практичний коментар положень Закону 

України «Про основні засади забезпечення кібербезпеки України» з 

урахуванням аналізу наукових досліджень і даних практики. Коментар 

розрахований на суддів, адвокатів, працівників прокуратури, 

Національної поліції. 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

105980 

Дата реєстрації авторського права 

 
07.07.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Наливайко Олег Іванович, Чепік-Трегубенко Ольга Сергіївна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Наукова стаття «Economic and social systems of society as elements of 

social structure: concept, objectives, trends» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
Опублікування: Nalyvaiko O. I., Chepik-Tregubenko O. S. Economic and 

social systems of society as elements of social structure: concept, objectives, 

trends // Challenges and prospects for the development of legal systems in 

Ukraine and EU countries: comparative analysis. - 2019. - Volume 1. -  

P. 256-272. 
Анотація  

У статті розкрито проблематику розвитку економічної та соціальної 

систем суспільства з позиції науки, теорії держави і права. Зроблено 

висновок, що розвиток духовно-культурної та політичної сфер сьогодні 

все більше стикається з проблемою уповільнення формування відкритої 

економічної системи. 

 
 

 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

105981 

Дата реєстрації авторського права 

 
07.07.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Ковальчук Наталія Дмитрівна, Овсянкіна Людмила Анатоліївна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Стаття «Головні віхи творчої спадщини видатного українського 

філософа С. Б. Кримського» 
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Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

 

 
 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

105982 

Дата реєстрації авторського права 

 
07.07.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Шабашова Юлія Олегівна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Складений твір, твір образотворчого мистецтва 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Збірка творів образотворчого мистецтва «Дизайн карт 

«НУМЕРОЛОГИЧЕСКАЯ КОЛОДА: ДИАГНОСТИКА И 

КОРРЕКЦИЯ» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Набір карт, який містить 206 шт. Кожна карта має власний малюнок, 

графічне зображення та кольорове рішення. Набір карт умовно 

поділяється на декілька груп. 

 
 

 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

105983 

Дата реєстрації авторського права 

 
07.07.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Ткаченко Ольга Іванівна, Ткаченко Олександр Андрійович, Ткаченко 

Костянтин Олександрович 
Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

Державний університет інфраструктури та технологій 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Комп'ютерна програма 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Комп'ютерна програма «Онтологічне моделювання навчальних 

процесів» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Комп'ютерна програма онтологічного моделювання навчальних 

процесів містить дані про інформаційне забезпечення навчальних 

дисциплін по різних напрямках підготовки, реалізованих в рамках 

вищого навчального закладу, та сприяє оптимізації SPARQL-запитів. 
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Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

105984 

Дата реєстрації авторського права 

 
07.07.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Соловйов Віктор 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 верифікації і ідентифікації диктора 

«АВАТАР_М» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Дана програма призначається для вирішення завдань верифікації і 

ідентифікації диктора голосових повідомлень. Основою системи є 

модуль ідентифікації звуків мови, незалежний від мови фонограм і 

конкретного диктора. Цей модуль створений на основі сучасних 

технологій нейронних мереж глибокого навчання. 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

105985 

Дата реєстрації авторського права 

 
07.07.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Соловйов Віктор 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 для аналізу та редагування аудіофайлів 

«Сольвейг» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Даний редактор аудіофайлів призначений для дослідження спектрів 

фрагментів фонограм малої тривалості. Важливим додатковим 

фактором для нього є автоматична вибірка голосових звуків мови у 

фонограмі. Модель автоматичної вибірки звуків створена на основі 

нейронних мереж глибокого навчання. 
 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

105986 

Дата реєстрації авторського права 

 
07.07.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Соловйов Віктор Іванович 
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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 діарізації фонограм «САНА» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Дана програма призначається для вирішення завдань діарізації 

фонограм - поділ аудіозапису на фрагменти з окремими дикторами. 

Система є контекстно незалежною. Може застосовуватися для будь-

якої мови і будь-яких груп.  
 

 
 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

105987 

Дата реєстрації авторського права 
 

07.07.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 

Соловйов Віктор 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 для виявлення і локалізації монтажу аудіозапису 

«Сілентіум» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

Дана програма призначається для автоматичного виявлення пояснення і 

локалізації монтажу відеозапису по відмінності характеристик фрагментів 

пауз з монтажем і без монтажу. Для виявлення відмінних рис була 

розроблена спеціальна модель на основі нейронної мережі глибокого 

навчання. 
 
 
 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

105988 

Дата реєстрації авторського права 
 

07.07.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 

Денисова Маргарита Федорівна, Букулова Нана Юріївна 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 

Державна установа «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології імені 

академіка О. М. Лук'янової Національної академії медичних наук 

України» 
Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

Науковий твір «Дослідження та оцінка епітеліального бар'єру товстої 

кишки у дітей з різними клінічними формами виразкового коліту» 
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Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Загострення виразкового коліту характеризується порушеннями 

епітеліального бар'єра слизової оболонки товстої кишки внаслідок 

зниження синтезу слизу й змін його біохімічних властивостей, низькою 

експресією секреторного і мембраноасоційованих муцинів, переважно 

при активних тотальних формах. 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

105989 

Дата реєстрації авторського права 

 
07.07.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Музика Олександр Леонідович 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Ілюстрація, літературний письмовий твір навчального характеру, 

складений твір 
Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Навчальний посібник «Склад числа» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Опис авторської гри, метою якої є пояснення дитині принципів 

розуміння арифметичних операцій. Гра стимулює в дитині розвиток 

пам'яті, дрібну моторику, концентрацію уваги, оперативне мислення 

та формує розуміння принципів додавання в межах 10-ти та через 

десяток. 
 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

105990 

Дата реєстрації авторського права 

 
07.07.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Вайганг Ганна Олександрівна, Комар Катерина Вячеславівна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру «Системний аналіз 

та параметрична оцінка доцільності використання різних підходів для 

підвищення безпеки руху ТП в центральних районах міста» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

 
 

 



Авторське право і суміжні права. Бюлетень № 66, 2021 

 

38 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

105991 

Дата реєстрації авторського права 

 
07.07.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Бліхар Марія Миронівна, Михаліцька Наталія Ярославівна, Верескля 

Мар'яна Романівна, Комарницька Ірина Іванівна, Козяр 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) 

 

 

Стаття «FINANCIAL SECURITY OF THE STATE: INTERNATIONAL 

EXPERIENCE IN THE STUDY OF INSTITUTIONAL AND LEGAL 

CAUSES OF CRISIS PHENOMENA IN THE ECONOMY» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
Опублікування: Blikhar М., Mykhalitska N., Veresklia М., Komarnytska 

І., Koziar G. FINANCIAL SECURITY OF THE STATE: INTERNATIONAL 

EXPERIENCE IN THE STUDY OF INSTITUTIONAL AND LEGAL 

CAUSES OF CRISIS PHENOMENA IN THE ECONOMY // Фінансово-

кредитна діяльність: проблеми теорії та практики. - 2021. - Том 2,  

№ 37. - С. 427-436. 
Анотація  

У статті сформульована актуальна проблема укріплення фінансово-

економічної безпеки нашої країни шляхом переходу від некритичного 

виконання стандартних вимог фінансових організацій, від яких залежить 

надання та розмір міжнародних кредитів, до формування власної 

економічної політики. 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

105992 

Дата реєстрації авторського права 

 
07.07.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Лисенков Володимир Олександрович 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Літературний письмовий твір «Сценарій проекту «KYIVNIK. URBAN 

HERO» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

105993 

Дата реєстрації авторського права 

 
07.07.2021 
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Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Мірза Роман Олександрович 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 

Ілюстрація, літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

Науковий твір з ілюстраціями «Протокол лікування гіпомобільності 

скронево-нижньощелепного суглоба» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

 
 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

105994 

Дата реєстрації авторського права 
 

07.07.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 

Рахубовський Віктор Володимирович 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 

 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 

Літературний письмовий твір 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

Літературний письмовий твір «Баня і паріння Рахубовського» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

 
 

 
 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

105995 

Дата реєстрації авторського права 
 

07.07.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 

Гільгурт Сергій Якович 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 

Інститут проблем моделювання в енергетиці імені Г. Є. Пухова 

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 «Експериментальний програмний комплекс 

FPGA Pattern Matching» («ЕПК FPM») 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  
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Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

105996 

Дата реєстрації авторського права 

 
07.07.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Лукащук Галина Богданівна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

Національний університет «Львівська політехніка» 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Навчальний посібник «Дендрологія» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
Опублікування: Лукащук Г. Б. Дендрологія : навч. посібник /  

Г. Б. Лукащук ; за ред. проф. Г. П. Петришин. - Львів : Видавництво 

Львівської політехніки, 2020. - 348 с. 
Анотація  

У посібнику висвітлено теоретичні положення з біології, морфології та 

систематики деревних рослин. Розглянуто використання декоративних 

і біологічних властивостей рослинного світу у формуванні художніх 

композицій. 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

105997 

Дата реєстрації авторського права 

 
07.07.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Євдокимов Віктор Федорович, Давиденко Анатолій Миколайович, 

Гільгурт Сергій Якович 
Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

Інститут проблем моделювання в енергетиці імені Г. Є. Пухова 

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 «Веб-сервіс централізованого програмування 

реконфігуровних засобів захисту інформації на базі гріду та хмарної 

інфраструктури STRAGS» («Веб-сервіс STRAGS») 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Веб-сервіс призначений для централізованого синтезу цифрових схем 

та генерації файлів конфігурації для ПЛІС апаратних реконфігурованих 

прискорювачів, що входять до систем технічного захисту інформації. 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

105998 

Дата реєстрації авторського права 

 
07.07.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Дьяченко Андрій Петрович, Дьяченко Ілона Володимирівна 
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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 «НЭКА - новый экономический калькулятор» 

(«НЭКА») 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Це універсальна програмна платформа для розрахунку планової 

калькуляції на продукцію, що виробляється, та розробки прикладних 

рішень для автоматизації обліку та керування підприємством. Програма 

являє собою вичерпний набір інформаційних матеріалів, що необхідні 

для розробки калькуляцій. 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

105999 

Дата реєстрації авторського права 

 
07.07.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Косовець Олена Павлівна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Науковий твір «Робоча програма вибіркової навчальної дисципліни 

«Методичні особливості навчання учнів з кібербезпеки» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Метою викладання дисципліни є: надання студентам базових теоретичних 

знань у галузі інформаційної безпеки; надання студентам базових знань 

щодо процесу створення безпечних інформаційних систем та процесів 

підтвердження їх відомості. 
 
 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

106000 

Дата реєстрації авторського права 

 
07.07.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Косовець Олена Павлівна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Науковий твір «Робоча програма вибіркової навчальної дисципліни 

«Методика інклюзивного навчання інформатики» 
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Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Метою вивчення дисципліни є: ознайомити студентів з основними 

компонентами теорії і методики інклюзивного навчання інформатики 

в закладах загальної середньої освіти; уточнити ряд понять інклюзивної 

освіти; сформувати практичні вміння і навички, необхідні для роботи 

майбутнього вчителя інформатики. 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

106001 

Дата реєстрації авторського права 

 
07.07.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Орещенко Андрій Васильович 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

Український гідрометеорологічний інститут Державної служби 

України з надзвичайних ситуацій та Національної академії наук 

України 
Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Комп'ютерна програма 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Комп'ютерна програма «Instrumental Interactive Raster&Vector Web 

Map for Atlas» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Базовий програмний код для інтерактивної вебкарти із підтримки 

WMS-карт географічними підкладинками типу CSM, авторськими 

векторними і растровими даними, підписами, легендою, панелями 

керування. Працює на всіх носіях завдяки формату геоданих js (не jsot). 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

106002 

Дата реєстрації авторського права 

 
07.07.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Ткаченко Ірина Михайлівна, Марченко Ірина Ярославівна, Шундрик 

Марина Аркадіївна, Петрушанко Володимир Миколайович, Павленкова 

Світлана Анатоліївна, Павленкова Олена Вікторівна, Назаренко 

Зоряна Юріївна, Браїлко Наталія Миколаївна, Ляшенко Лілія Іванівна, 

Лобач Лариса Миколаївна, Коваленко Віктор Вікторович 
Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Ілюстрація, літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Навчальний посібник для студентів стоматологічних факультетів 

закладів вищої освіти МОЗ України «Алгоритми практичних навичок 

з пропедевтики терапевтичної стоматології» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
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Анотація  

В навчальному посібнику викладено точний і зрозумілий опис послідовності 

дій для відпрацювання практичних навичок з пропедевтики терапевтичної 

стоматології, що дозволяє одержати кінцевий результат набуття 

професійних компетентностей з терапевтичної стоматології. 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

106003 

Дата реєстрації авторського права 

 
07.07.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Самойленко Олексій Васильович 

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 «Робоча 

програма навчальної дисципліни (силабус) «Інтелектуальна власність 

і патентознавство - 2. Патентознавство та набуття прав» (окремі 

розділи)» («Силабус «Інтелектуальна власність і патентознавство -  

2. Патентознавство та набуття прав» (окремі розділи)») 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Робоча програма (силабус) призначена для викладання другої частини 

навчальної дисципліни «Інтелектуальна власність і патентознавство - 

2. Патентознавство та набуття прав» на другому (магістерському) 

рівні вищої освіти. Представлені авторські розділи: 3. Зміст навчальної 

дисципліни. 

 
 

 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

106004 

Дата реєстрації авторського права 

 
07.07.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Аненкова Ксенія Олександрівна, Кокоріна Галина Василівна, 

Кудрявцева Надія Іллівна 
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 колекції жіночих суконь під девізом «Темний порядок» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Ескізи колекції жіночих ансамблів за історичними мотивами для 

повсякденного використання. 
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Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

106005 

Дата реєстрації авторського права 

 
07.07.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Гавкалова Наталія Леонідівна, Гордієнко Лариса Юріївна, Лола Юлія 

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) 

 

 

Науковий твір «Децентралізація як приклад демократичного управління 

суспільством в Європі. Методика навчання» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Навчальна дисципліна «Децентралізація як приклад демократичного 

управління суспільством в Європі» є навчальною дисципліною, яка 

вивчається згідно з навчальним планом забезпечення першого рівня 

вищої освіти спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування». 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

106006 

Дата реєстрації авторського права 

 
07.07.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Самойленко Олексій Васильович, Верба Ірина Іванівна, Даниленко 

Олександр Васильович 
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 «Робоча 

програма навчальної дисципліни (силабус) «Пристрої керування 

верстатів та роботів (окремі розділи)» («Силабус «Пристрої керування 

верстатів та роботів» (окремі розділи)») 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Робоча програма (силабус) призначена для викладення навчальної 

дисципліни «Пристрої керування верстатів та роботів» на першому 

(бакалаврському) рівні вищої технічної освіти. Представлені авторські 

розділи: 3. Зміст навчальної дисципліни; 5. Методика опанування 

навчальної дисципліни. 
 

 

 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

106007 

Дата реєстрації авторського права 

 
07.07.2021 
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Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Рогачова Марія 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) 

 

 

Повість «Единство и дуальность в концепции супраментального 

сознания Шри Ауробиндо. Светильник» («Светильник») 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

В модернізованій імпровізованій швидкісній художній формі автор 

викладає особисте бачення філософської концепції супраментальної 

свідомості Шрі Ауробіндо; власний езотеричний досвід через індуїстські, 

китайські та слов'янські духовні практики і робить спробу викласти 

основні принципи. 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

106008 

Дата реєстрації авторського права 

 
07.07.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Левченко Ольга Павлівна, Догадайло Яна Вікторівна, Ачкасова 

Лариса Миколаївна 
Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

Харківський національний автомобільно-дорожній университет 

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 «Розвиток корпоративної 

соціальної відповідальності (КСВ) підприємств малого та середнього 

бізнесу» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Одержав подальший розвиток процес КСВ підприємств малого та 

середнього бізнесу, який містить перелік та обґрунтований зміст 

основних етапів роботи щодо впровадження і подальшого поширення 

засад КСВ, визначені основні напрямки КСВ підприємств малого та 

середнього бізнесу на основі моделі КСВ. 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

106009 

Дата реєстрації авторського права 

 
07.07.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Новікова Євгенія Борисівна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

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

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір науково-практичного характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Твір науково-практичного характеру «Using LIVEWORKSHEETS to 

diversify language lessons» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Мета статті: розкрити сутність використання інтерактивних книг, 

зокрема робочих аркушів, під час викладання мови. Проаналізовано 

наявні платформи для створення таких продуктів. Визначено особливості 

створення власних інтерактивних книжок. Наведено приклади робочих 

зошитів на платформі Liveworksheets. 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

106010 

Дата реєстрації авторського права 

 
07.07.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Горб Олександр Григорович, Давиденко Юрій Олександрович, 

Шкурупій Олександр Анатолійович, Митрофанов Павло Борисович 
Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Стаття «Application of bonding concrete to reinforcement using adhesives 

in steel concrete composite structure» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
Опублікування: Horb O., Davydenko Y., Shkurupii O., Mytrofanov P. 

Application of bonding concrete to reinforcement using adhesives in steel 

concrete composite structure // Proceedings of the 2020 session of the 13th 

fib International PhD Symposium in Civil Engineering. - 2020. - P. 2-9. 
Анотація  

 

 
 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

106011 

Дата реєстрації авторського права 

 
07.07.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Кіндратець Олена Миколаївна, Сергієнко Тетяна Іванівна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Стаття «Образ «чужого» в радянський та пострадянський періоди 

історії України: політичні аспекти проблеми» 
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Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

У статті автори акцентують увагу на образі «чужого» в радянський та 

пострадянський періоди історії України. 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

106012 

Дата реєстрації авторського права 

 
08.07.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Карсканова Світлана Вікторівна, Білюк Олена Геннадіївна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Наукова стаття «РОЗВИТОК СОЦІАЛЬНОГО ІНТЕЛЕКТУ 

МАЙБУТНЬОГО ДЕФЕКТОЛОГА» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Стаття присвячена аналізу психологічних детермінант розвитку 

соціального інтелекту у студентів - майбутніх дефектологів. Розглядається 

вплив соціально-психологічних чинників на соціальний інтелект. 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

106013 

Дата реєстрації авторського права 

 
08.07.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Сковородько Олег Терентійович 

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 «Жизненный путь» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Життєвий шлях українця, народженого в Україні, пошук щастя за 

кадром, повернення на Україну. 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

106014 

Дата реєстрації авторського права 

 
08.07.2021 



Авторське право і суміжні права. Бюлетень № 66, 2021 

 

48 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Заболотна Ірина Іванівна, Ярова Світлана Павлівна, Гензицька Олена 

Станіславівна, Кобцева 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) 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру «Спосіб діагностики 

клиноподібного дефекту зубів» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Твір створено для діагностики клиноподібних дефектів зубів, 

оптимізації їх класифікації і визначення динаміки патологічного 

процесу в твердих тканинах зубів та об'єктивної оцінки ефективності 

призначених профілактичних заходів пацієнтам. 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

106015 

Дата реєстрації авторського права 

 
08.07.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Кальченко Сергій Володимирович, Попова Тетяна Вікторівна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

Науковий твір «Інституційна природа соціально-економічних аспектів 

функціонування сільського зеленого туризму» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

Висвітлено актуальність дослідження питань теоретичних та 

методологічних аспектів економічної діяльності суб'єктів сфери 

сільського зеленого туризму як елементів інституційного середовища 

на загальнонаціональному та регіональному рівнях. Обґрунтовано 

логічну послідовність «інституція» - «інститут». 
 
 
 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

106016 

Дата реєстрації авторського права 
 

08.07.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 

Почерніна Наталія Вікторівна, Попова Тетяна Вікторівна, 

Васильченко Олена Олегівна 
Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 

 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 
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Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Науковий твір «International tourism in the sustainable development 

goals framework» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Висвітлено актуальність дослідження розвитку туризму в Україні, 

враховуючи його соціально-економічні ефекти для суспільства. 

Проаналізовано показники розвитку вітчизняної туріндустрії. 

Охарактеризовано тенденції туристичних потоків. Визначено складові 

компоненти впливу на ефективний розвиток галузі. 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

106017 

Дата реєстрації авторського права 

 
08.07.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Борисенко Наталія Михайлівна, Гриценко Ірина Валентинівна, 

Денисенко Вероніка В'ячеславівна, Сидоренко 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) 

 

 

Літературно-письмовий твір науково-методичного характеру «Програма 

підвищення кваліфікації педагогічних працівників. Мобільні додатки 

в освітньому процесі початкової школи» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Соціокультурна ситуація, що склалася в суспільстві, вимагає високого 

рівня сформованості медіаосвітньої компетентності вчителя початкової 

школи. Медіаосвіта стає одним із пріоритетних напрямів виховання 

дітей. 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

106018 

Дата реєстрації авторського права 

 
08.07.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Єрмакова Анастасія Андріївна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Ілюстрація, літературний письмовий твір практичного характеру, 

складений твір 
Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Опис гри з ілюстраціями «Финансовая игра «МАНИ в кармане» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
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Анотація  

Основну увагу в грі направлено на необмежені можливості підліткового 

заробітку, гра привчає вести свій фінансовий облік, свої доходи і 

витрати, управляти своїми фінансами, рахувати витрати і прибуток 

від бізнесу. Нагадує про моральні принципи в сім'ї, стимулює навчання в 

школі. 
 
 
 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

106019 

Дата реєстрації авторського права 
 

08.07.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 

Шиленко Катерина 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) 
 

 

Роман-детектив «Мішень Антихриста» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

Жанр: детектив, трилер. Твір основано на реальних подіях. В Україні 

на початку 90-х років ХХ століття розгорнула свою діяльність релігійна 

секта «Біле Братство», що була проектом радянського КДБ, покликаним 

дестабілізувати ситуацію в Україні напередодні та в перші роки її 

Незалежності. 
 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

106020 

Дата реєстрації авторського права 
 

08.07.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 

Пайда Юрій Юрійович 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 

 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

Монографія «Права людини і релігійна свобода в умовах діалогового 

характеру правової культури» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

Опублікування: Пайда Ю. Ю. Права людини і релігійна свобода в 

умовах діалогового характеру правової культури : монографія. - Х. : 

ХНУВС, 2018. - 364 с. 
Анотація  

В монографії здійснено теоретико-правове осмислення впливу релігії 

на принципи формування верховенства права. Окреслено питання 

впливу релігії як чинника, що регулює суспільні відносини, та церкви 

як міцної духовної інституції на формування права на процес реалізації 

прав і свобод людини. 
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Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

106021 

Дата реєстрації авторського права 

 
08.07.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Лопапщук 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 робота «Автореферат дисертації на здобуття наукового 

ступеня кандидата юридичних наук. «Убивство, вчинення на 

замовлення: кримінально-правова характеристика» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

У дисертації теоретично узагальнено результати кримінально-

правової характеристики злочину - вбивство, вчинене на замовлення 

(п. 11 ч. 2 ст. 115 КК України), на підставі яких вирішено наукове 

завдання щодо розробки теоретичних засад, правових та практичних 

рекомендацій щодо вдосконалення. 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

106022 

Дата реєстрації авторського права 

 
08.07.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Люльчак Світлана Юріївна, Кізім Світлана Степанівна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру «Електронна 

педагогіка та сучасні технології навчання» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

 
 
 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

106023 

Дата реєстрації авторського права 

 
08.07.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Люльчак Світлана Юріївна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 
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Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру «Принципи 

побудови та захист інформації баз даних: навчальний посібник» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
Опублікування: Люльчак С. Ю. Принципи побудови та захист 

інформації баз даних : навчальний посібник / С. Ю. Люльчак. -  

ФОП Тарнашинський О. В., 2016. - 406 с. 
Анотація  

 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

106024 

Дата реєстрації авторського права 

 
08.07.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Люльчак Світлана Юріївна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Монографія «Засоби інтерактивного навчання в професійній 

підготовці майбутніх кваліфікованих робітників» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
Опублікування: Люльчак С. Ю. Засоби інтерактивного навчання в 

професійній підготовці майбутніх кваліфікованих робітників /  

С. Ю. Люльчак [Монографія]. - Вінниця : ТОВ фірма «Консоль», 2015. - 

279 с. 
Анотація  

 
 
 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

106025 

Дата реєстрації авторського права 

 
08.07.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Гузенко Наталія Олександрівна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Ілюстрація, літературний письмовий твір публіцистичного характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Літературний письмовий твір публіцистичного характеру «Концепция 

сайта «Resto Mama». Подсервис «Заведения» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Твір «Концепция сайта «Resto Mama». Подсервис «Заведения» - це 

твір, який являє собою порядок оформлення та розміщення сторінок 
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сайту, функціональні складові кожної сторінки сайту, а також 

наповнення сайту у текстовому форматі та зображеннях та передбачає 

такий підсервіс як бронювання ресторанів. 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

106026 

Дата реєстрації авторського права 

 
08.07.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Малаховський 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) 
 

 

Музичний твір з текстом «Снігом-снігом» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

 
 
 
 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

106027 

Дата реєстрації авторського права 
 

08.07.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 

Каплунський Олександр Андрійович, Ярова Олена 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 «Програмний модуль «Безконтактна 

візитівка» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

Здійснено реалізацію «Програмного модуля «Безконтактна візитівка» 

із застосуванням мови програмування JavaScript, що надає користувачу 

можливість за допомогою NFC-технології здійснити запис персональної 

інформації на безконтактний носій інформації (NFC-мітку). 
 
 
 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

106028 

Дата реєстрації авторського права 
 

08.07.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 

Григор'єва Олеся Володимирівна, Хадарцев Олександр 

Володимирович, Іванюк Артем 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 «Formation of city brand in the implementation of the concept of 

integrated development»  
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
Опублікуванн: О. Hryhorieva, О. Khadartsev, А. Ivaniuk. Formation of 

city brand in the implementation of the concept of integrated development // 

Економіка і регіон. - 2020. - № 4 (79). - С. 22-27. 
Анотація  

Сучасні реалії та вимоги щодо забезпечення сталого розвитку 

територій та міжнародного співробітництва в умовах адміністративної 

реформи, що триває в Україні, оновлені підходи до концепції міського 

планування вимагають забезпечення відмінності та певної ідентифікації 

кожного міста. 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

106029 

Дата реєстрації авторського права 

 
08.07.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Тарануха Тетяна Вікторівна, Верезубенко Микола Миколайович 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Наукова стаття «Структурно-граматична класифікація фразеологізмів 

на позначення рис характеру людини в українській та німецькій 

мовах і особливостей їх перекладу» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
Опублікування: Тарануха Т. В., Верезубенко М. М. Структурно-

граматична класифікація фразеологізмів на позначення рис характеру 

людини в українській та німецькій мовах і особливостей їх перекладу // 

Актуальні питання гуманітарних наук. - 2020. - № 29 (4). - С. 46-51. 
Анотація  

 
 

 

 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

106030 

Дата реєстрації авторського права 

 
08.07.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Яремченко Микола Вікторович, Кучерявий Дмитро Іванович 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

Національна поліція 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 «Інформаційна підсистема «Дорожньо-

транспортна пригода» інформаційно-телекомунікаційної системи 

«Інформаційний портал Національної поліції України» («ІП «ДТП» 

ІТС «ІПНП») 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Комп'ютерна програма розроблена з метою обробки відомостей про 

дорожньо-транспортні пригоди відіповідно до кодів, що містяться в 

інформаційно-телекомунікаційній системі «Інформаційний портал 

Національної поліції України». 
 
 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

106031 

Дата реєстрації авторського права 

 
08.07.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Захарченко Віталій Іванович, Ковтуненко Юрій Володимирович, 

Філлипова Светлана Валеріївна, Ковтуненко Ксенія Валеріївна 
Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Літературний письмовий твір «Оптимальне моделювання 

інноваційно-інвестиційного виробництва промислового підприємства» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

На основі сучасної концепції розвитку інноваційного виробництва 

запропонована схема механізму удосконалення системи управління 

виробничими процесами промислового підприємства стратегічного 

значення. 

 
 

 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

106032 

Дата реєстрації авторського права 

 
08.07.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Цимбалюк Анатолій Володимирович, 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) 

 

 

Наукова стаття «Податково-правові та економіко-екологічні важелі 

управління екологізацією виробництва в Україні» 
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Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
Опублікування: Цимбалюк А. В., Цимбалюк С. Я. Податково-правові 

та економіко-екологічні важелі управління екологізацією виробництва 

в Україні // Міжнародний науково-практичний журнал «Економіка та 

держава». - 2021. - № 5. - С. 48-53. 
Анотація  

У статті викладено результати аналізу та дослідження недосконалості 

законодавства стосовно екологічної ситуації в Україні. 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

106033 

Дата реєстрації авторського права 

 
08.07.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Цимбалюк Анатолій Володимирович, 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) 

 

 

Тези «Фіскальна політика в контексті податкової бази регіонів України 

та фактори її формування» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
Опублікування: Цимбалюк А. В., Цимбалюк С. Я. Фіскальна політика 

в контексті податкової бази регіонів України та фактори її формування // 

Збірник тез податкового конгресу «Управління публічними фінансами 

та проблеми забезпечення національної економічної безпеки». - 2019. - 

С. 140-142. 
Анотація  

У тезах розглядається проблема оподаткування з позицій регіонального 

розвитку, при цьому необхідно справедливо розподілити податковий 

тягар між усіма регіонами, враховуючи їх податкоспроможність, що 

означає вилучення податкових надходжень з регіонів відповідно до їх 

можливостей з урахуванням потреб. 

 
 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

106034 

Дата реєстрації авторського права 

 
08.07.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Кравець Петро Олексійович, Литвин Василь Володимирович, Висоцька 

Вікторія Анатоліївна, Буров Євген Вікторович 
Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

Національний університет «Львівська політехніка» 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Наукова стаття «Promoting Training of Multi-Agent Systems» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
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Анотація  

У статті розглянуто використання методів стимулюючого навчання в 

мультиагентних системах для колективного прийняття рішень в 

умовах невизначеності. 
 
 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

106035 

Дата реєстрації авторського права 
 

08.07.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 

Фелештинський Ярослав Петрович, Деркач Кристіна Дмитрівна, 

Сміщук Віталій Володимирович 
Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 

 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 

Ілюстрація, літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

Стаття «Спосіб лікування інфікованої рани черевної стінки після 

алопластики грижі живота» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

Спосіб включає розведення країв рани, некректомію, експлантацію 

ділянок стінки, санацію розчином декаметаксину, антибактеріальну 

терапію відповідно до чутливості мікроорганізмів. 
 
 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

106036 

Дата реєстрації авторського права 
 

08.07.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 

Гриценко Євген Васильович, Пузик Сергій Петрович, Гілевський 

Валерій Іванович, Бутковська Любов Артемівна, Чадов Юрій 

Дмитрович, Полуйко Наталія Володимирівна, Лігарев Микола 

Владленович, Запороженко Олександр Юрійович, Гутнік Наталія 

Леонідівна, Лебедь Віктор Леонідович, Задвірна Вікторія Петрівна 
Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 

Товариство з обмеженою відповідальністю «Проектно-дослідницький 

інститут «Енергоінжпроект» 
Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 

Твір містобудування 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

Твір містобудування «Нове будівництво ЛЕП 750кВ Каховська-

Приморська з ПС 750/330 кВ «Приморська» та заходами ПЛ 330кВ, 

(інв. № новий) Херсонська, Миколаївська, Одеська області» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

Будівництво ЛЕП 750кВ Каховська-Приморська з ПС 750/330 кВ 

«Приморська» та заходами ПЛ 330кВ стане завершальною стадією 

будівництва магістралей Об'єднаної енергосистеми України (ОЕС), 

передбачених «Енергетичною стратегією України». 
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Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

106037 

Дата реєстрації авторського права 

 
08.07.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Самійленко Наталія Олександрівна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Науковий твір «Методичні та практичні рекомендації щодо навчання 

лікарів Клініки дієтології Самойленко» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Створено з метою формування єдиної системи підходів в рамках 

клініки дієтології Самойленко до вирішення завдань пацієнтів. 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

106038 

Дата реєстрації авторського права 

 
08.07.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Павліха Наталія Володимирівна, Цимбалюк Ірина Олександрівна, 

Хомюк Наталія Леонідівна, Войчук Максим Володимирович, Корнелюк 

Ольга 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) 

 

 

Науковий твір «Освітньо-наукова програма «Економіка сталого 

розвитку» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Нормативний документ, який регламентує нормативні, компетентнісні, 

кваліфікаційні, організаційні, навчальні та методичні вимоги підготовки 

докторів філософії у галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» 

за спеціальністю 051 «Економіка». 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

106039 

Дата реєстрації авторського права 

 
08.07.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Капітаненко Наталія Петрівна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 
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Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

Стаття «Генезис адміністративно-правового регулювання у сфері 

реалізації права інтелектуальної власності» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

В статті проаналізовано генезис адміністративно-правового 

регулювання у сфері реалізації права інтелектуальної власності. 
 

 
 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

106040 

Дата реєстрації авторського права 
 

08.07.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 

Литвинчук Ілля Володимирович, Нагнибіда Руслан 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 «Оборонні укріплення міста Немирова як складова 

історико-містобудівної спадщини Східного Поділля» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

У статті аналізують оборонний комплекс міста Немирова як складову 

історико-містобудівної структури. Автори вводять у науковий обіг 

унікальне картографічне джерело - план міста 1711 р., з архіву військово-

морської служби Франції у Парижі. 
 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

106041 

Дата реєстрації авторського права 
 

08.07.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 

Саєнко Юлія Олександрівна 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 

 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

Науково-методичний твір «Автореферат «Підготовка майбутніх 

учителів початкових класів до екологічного виховання учнів у процесі 

вивчення фахових дисциплін» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата 

педагогічних наук. 
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Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

106042 

Дата реєстрації авторського права 

 
08.07.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Хрущ Ніла Анатоліївна, Доценко 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) 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру «Фінансово-

аналітичні дослідження діяльності інститутів фінансового ринку» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
Опублікування: Хрущ Н. А., Доценко І. О. Фінансово-аналітичні 

дослідження діяльності інститутів фінансового ринку : навч. посіб. - 

Кам'янець-Подільський : ТОВ «Друкарня Рута», 2020. - 360 с. 
Анотація  

Твір включає питання, передбачені програмою вивчення дисципліни 

професійної та практичної підготовки «Фінансово-аналітичні дослідження 

діяльності інститутів фінансового ринку». 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

106043 

Дата реєстрації авторського права 

 
08.07.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Хрущ Ніла Анатоліївна, Ларіонова Катерина Леонідівна, Матвійчук 

Леся 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 «Фінанси страхових 

організацій» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
Опублікування: Хрущ Н. А. Фінанси страхових організацій : навч. посіб. / 

Н. А. Хрущ, К. Л. Ларіонова, Л. А. Матвійчук. - Хмельницький : ХНУ, 

2020. - 274 с. 
Анотація  

Наведені фінансові основи страхових організацій в Україні; особливості 

кругообігу грошових коштів страховиків; порядок формування і 

розміщення страхових резервів та формування фінансових результатів 

страхових організацій. 

 
 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

106044 

Дата реєстрації авторського права 

 
08.07.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Ущаповська Ірина Василівна 
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Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

Сумський державний університет 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Науковий твір «Категорійно-поняттєвий апарат дослідження на тему 

«Функціювання мови бренду у мультимодальному англомовному 

комунікативному просторі» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Мова бренду є система знаків, символів та експресивних засобів 

розкриття ідей та вияву семантичної універсальності бренд-комунікації. 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

106045 

Дата реєстрації авторського права 

 
08.07.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Шевченко Олексій Миколайович 

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 «Пам'ятний знак «Воїнам АТО» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Ескіз пам'ятного знака, що складається з 3 основних елементів. В його 

основі - хрест ВСУ, що символізує силові підрозділи української армії. 

З центра хреста піднімається колона з нержавіючої сталі. З одного боку 

вона має матеріальний вигляд, а з іншого - прозорий, «нематеріальний». 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

106046 

Дата реєстрації авторського права 

 
08.07.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Смаглюк Анастасія Василівна 

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 «Сценарий жизни» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
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Анотація  

Терапевтичний тренінг побудований на теоретичних та практичних 

знаннях в галузі трансактного аналізу. Авторська методика трактування 

методу трансактного аналізу із практичними завданнями, які 

допомогають накраще зрозуміти причинно-наслідковий зв'язок 

психологічних життєвих ситуацій. 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

106047 

Дата реєстрації авторського права 
 

09.07.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 

Іскендерова Ельнара Адалетовна, Ніколаєва Тетяна Вадимовна 

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 «Платок нашийний з національним 

Азербайджанським орнаментом» («Нашийний платок «Келагаї») 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

Нашийний платок призначений для жінок різних вікових груп, як 

доповнення до уніформи для працівників різних сфер обслуговування. 

Платок має розмір 80×80 см, а також форму шарфа 1,20×30 см. Новий 

шийний платок менше за розміром, ніж національний платок, та має 

новий орнамент. 
 
 

 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

106048 

Дата реєстрації авторського права 
 

09.07.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 

Рижков Едуард 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 «Досвід реалізації тренінгових технологій навчання на 

прикладі навчально-інтерактивного комплексу «Лінія-102» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

У статті розглядається досвід реалізації тренінгових технологій 

навчання на прикладі запровадження в системі навчальних закладів 

зі специфічними умовами навчання МВС України навчально-

інтерактивного комплексу «Лінія-102». Автор описує новітню інноваційну 

методику навчання. 
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Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

106049 

Дата реєстрації авторського права 

 
09.07.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Богдановський Мартін Віталійович, Ткачук Андрій Геннадійович, 

Добржанський Олександр Олексійович, Гуменюк Анна Анатоліївна 
Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

Державний університет «Житомирська політехніка» 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Ілюстрація, літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Стаття «Autonomous navigation system with small four-wheel drive 

platform» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

 
 
 
 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

106050 

Дата реєстрації авторського права 
 

09.07.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Гавкалова Наталія Леонідівна, Лола Юлія 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) 
 

 

Конспект лекцій «Summary of lectures «Democratic decentralization as a 

European experience of public administration». Part 1» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

Викладено теоретико-методологічні основи публічного адміністрування. 

Розглянуто функції й принципи публічного адміністрування, 

сформульовано наукові основи публічного адміністрування, ґрунтовно 

досліджено та визначено зміст ефективності та результативності в 

публічному адмініструванні. 
 
 
 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

106051 

Дата реєстрації авторського права 
 

09.07.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 

Хімченко Роман Ігорович 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 

 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 
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Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Науковий твір «Возможность создания машины времени «locker» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

У творі описано машину часу, яка призупиняє час замість того, щоб 

пересуватися у часі в минуле або майбутнє. Зовні корпусу цієї машини 

час світу призупинений, а всередині машини швидкість протікання 

часу прискорюється на скільки завгодно пройденого часу. Застосовується 

для вирощування рослин. 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

106052 

Дата реєстрації авторського права 

 
09.07.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Кононенко Олександр Іванович 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Твір образотворчого мистецтва 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Твір образотворчого мистецтва «ДВА БОБРИ» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Твір містить декілька варіантів логотипу, які представлені зображенням 

двох фантазійно виконаних бобрів, що ніби посміхаються, виставляють 

лапки та дивляться в протилежні сторони, перехрестивши свої хвостики. 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

106053 

Дата реєстрації авторського права 

 
09.07.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Рожок Лілія Степанівна, Крук Леся Анатоліївна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

Національний транспортний університет 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Ілюстрація, літературний письмовий твір науково-освітнього 

характеру 
Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Літературний письмовий твір науково-освітнього характеру «Робочий 

зошит з теоретичної механіки. Статика № 2. Довільна плоска система 

сил для студентів денної форми здобуття освіти дорожньо-будівельних 

та автомеханічних спеціальностей» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
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Анотація  

Робочий зошит має на меті вдосконалити навички студентів при 

опануванні ними умов рівноваги довільної плоскої системи сил, що 

діють на абсолютне тверде тіло. Здобуті навички стануть в нагоді при 

вивченні спеціальних прикладних дисциплін, таких як опір матеріалів, 

будівельна механіка тощо. 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

106054 

Дата реєстрації авторського права 

 
09.07.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Рожок Лілія Степанівна, Крук Леся Анатоліївна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

Національний транспортний університет 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Ілюстрація, літературний письмовий твір науково-освітнього 

характеру 
Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Літературний письмовий твір науково-освітнього характеру «Методичні 

вказівки до виконання завдань самостійних робіт з дисципліни 

«Теоретична механіка» (скорочений курс) для студентів денної форми 

здобуття освіти галузі знань 19 «Архітектура та будівництво», 

спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія»; галузі знань 

01 «Освіта», спеціальності 015 «Професійна освіта (транспорт)» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

Опублікування: Методичні вказівки до виконання завдань самостійних 

робіт з дисципліни «Теоретична механіка» (скорочений курс) для 

студентів денної форми здобуття освіти галузі знань 19 «Архітектура 

та будівництво», спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія»; 

галузі знань 01 «Освіта», спеціальності 015 «Професійна освіта 

(транспорт)» / Укл. Л. С. Рожок, Л. А. Крук. - К. : НТУ, 2020. - 68 с. 
Анотація  

Методичні вказівки містять завдання до виконання самостійних робіт 

з дисципліни «Теоретична механіка» (скорочений курс) для студентів 

денної форми здобуття освіти галузі знань 19 «Архітектура та будівництво». 
 
 
 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

106055 

Дата реєстрації авторського права 
 

09.07.2021 

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 
 

 

Ілюстрація, літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру «До вибору 

маршрута метробуса у місті Києві» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
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Анотація  

Проаналізовано поточний стан громадського транспорту м. Києва та 

запропоновано впровадити систему метробуса. Для цього проведено 

вибір та обґрунтування маршруту метробуса в м. Києві. 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

106056 

Дата реєстрації авторського права 

 
09.07.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Цьось Анатолій Васильович, Бєлікова Наталія Олександрівна, 

Павлова Юлія Олександрівна, Індика Світлана Ярославівна, Пришва 

Олесь Борисович, Пантік Василь Васильович, Ульяницька Наталія 

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) 

 

 

Колективна монографія «Якість життя та фізична активність різних 

груп населення» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
Опублікування: Якість життя та фізична активність різних груп 

населення : кол. моногр. / А. Цьось, Н. Бєлікова, Ю. Павлова та ін. ; 

наук. ред. й упоряд. проф. А. В. Цьось. - Луцьк : Вежа-Друк, 2021. - 192 с. 
Анотація  

У монографії обґрунтовано модель структури якості життя, що включає 

базові компоненти благополуччя людини. Охарактеризовано окремі 

складові способу життя людини та визначено їх вплив на формування 

якості життя осіб різного віку. 

 
 

 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

106057 

Дата реєстрації авторського права 

 
09.07.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Кузьмін Олександр Анатолійович 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Складений твір, твір образотворчого мистецтва 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Збірка скульптурних мініатюр «Українські воїни» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Скульптурна серія мініатюр із фото 60 мм. 
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Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

106058 

Дата реєстрації авторського права 

 
09.07.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Дутка Василь Іванович 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Твір образотворчого мистецтва 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Графічне зображення «Зображення логотипу «Gold Star Film» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

106059 

Дата реєстрації авторського права 

 
09.07.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Шкарупа Олена 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 критеріїв стимулювання 

трансферу екоінновацій для масштабування їх на державному рівні» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Розроблено засади для визначення критеріїв стимулювання 

масштабування екоінновацій на різних рівнях національної економіки 

та відповідні інструменти державного впливу в межах кожного із 

релевантних каналів трансферу екоінновацій. 
 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

106060 

Дата реєстрації авторського права 

 
12.07.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Остапчук Тетяна Петрівна, Бірюченко Світлана Юріївна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

Державний університет «Житомирська політехніка» 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 
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Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Стаття «Управління внутрішньою соціальною відповідальністю 

підприємства: суть та ефективність реалізації» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Систематизуючи погляди вчених щодо поняття «соціальна 

відповідальність», було визначено суть та роль, напрями внутрішньої 

соціальної відповідальності, функції та методи оцінки, її позитивні та 

негативні сторони для підприємства. 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

106061 

Дата реєстрації авторського права 

 
12.07.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Леонтьєва Ліна Віталіївна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

Харківський національний автомобільно-дорожній університет 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір науково-практичного характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Твір науково-практичного характеру «Правове регулювання 

господарсько-договірних відносин в цивільному та господарському 

кодексі України» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

В даній статті розглянуто господарський договір і господарсько-

договірні відносини в площині Цивільного та Господарського Кодексу 

України. Господарський договір має досить велике значення і досить 

багато невирішених проблем в процесі практичного застосування.  

 
 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

106062 

Дата реєстрації авторського права 

 
12.07.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Саєнко Наталія Віталіївна, Понікаровська Світлана Володимирівна, 

Новікова Євгенія Борисівна 
Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

Харківський національний автомобільно-дорожній університет 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір науково-практичного характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Твір науково-практичного характеру «English Grammar and Everyday 

Speaking Course: навчальний посібник» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
Опублікування: Саєнко Н. В. English Grammar and Everyday Speaking 

Course: навчальний посібник. / Н. В. Саєнко, С. В. Понікаровська,  

Є. Б. Новікова. - Харків : ХНАДУ, 2017. - 236 с. 
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Анотація  

Метою посібника, який складається з двох частин - граматичного 

курсу й курсу навчання розмовної мови на побутовому рівні, є 

формування навиків іншомовного повсякденного спілкування і 

використання базової нормативної граматики англійської мови. 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

106063 

Дата реєстрації авторського права 

 
12.07.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Саєнко Наталія Віталіївна, Понікаровська Світлана Володимирівна, 

Новікова Євгенія Борисівна, Созикіна Ганна Сергіївна 
Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

Харківський національний автомобільно-дорожній університет 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір науково-практичного характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Твір науково-практичного характеру «Посібник з англійської мови 

для аспірантів технічних закладів вищої освіти» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Метою посібника є навчання читання та розуміння науково-популярних 

текстів і текстів за фахом, засвоєння загальнонаукової лексики, 

формування навичок говоріння з широкого кола тем академічного 

спілкування та навичок писемного мовлення в галузі науки і техніки. 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

106064 

Дата реєстрації авторського права 

 
12.07.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Перунова Олена Миколаївна, Леонтьєва Ліна Віталіївна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

Харківський національний автомобільно-дорожній університет 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір науково-практичного характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Твір науково-практичного характеру «Процесуальна форма і зміст 

судового рішення у цивільному судочинстві» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Судове рішення - це ключовий інститут цивільного процесуального 

права. У зв'язку зі змінами в правовій системі та цивільному праві є 

потреба звернутися до судового рішення та до його процесуальної 

форми і змісту. Визначено, що ефективність вирішення цивільної 

справи залежить від юридичної техніки. 
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Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

106065 

Дата реєстрації авторського права 

 
12.07.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Чевичелова Олена Олександрівна, Новікова Євгенія Борисівна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

Харківський національний автомобільно-дорожній університет 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір науково-практичного характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Твір науково-практичного характеру «Особливості української мови 

на слобожанщині: Г. Квітка-Основ'яненко в обробці О. Потебні» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Статтю присвячено дослідженню мовотворчості Г. Квітки-Основ'яненка, 

що відіграла важливу роль в залучені говіркових джерел слобожанщини 

до творення нової української літературної мови. В умовах недостатньої 

уваги дослідників вивчення особливостей різних видань творів  

Г. Квітки-Основ'яненка. 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

106066 

Дата реєстрації авторського права 

 
12.07.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Кобець 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) 

 

 

Наукова стаття «Методичний підхід до оцінки економічної стійкості 

підприємств» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

У статті запропоновано методику оцінювання економічної стійкості 

підприємств, яка враховує показники стійкості складових діяльності 

підприємств і не передбачає використання експертних методів. 

Оцінено економічну стійкість десяти вітчизняних машинобудівних 

підприємств. 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

106067 

Дата реєстрації авторського права 

 
12.07.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Стотика Олександр Вікторович 
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Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Навчальний посібник «Теоретико-методичні засади естрадно-

джазового вокального ансамблю» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
Опублікування: Стотика О. В. Теоретико-методичні засади естрадно-

джазового  вокального ансамблю : навчальний посібник / О. В. Стотика - 

Мелітополь : МДПУ, 2021 - 209 с. : з нотним матеріалом. 
Анотація  

Навчальний посібник складено з урахуванням вимог до навчальної 

дисципліни «Естрадно-джазовий вокальний ансамбль». Репрезентовані в 

посібнику нотні зразки у вигляді аранжувань і обробок відомих 

музичних творів слугують поповненню ансамблевого репертуару. 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

106068 

Дата реєстрації авторського права 

 
12.07.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Іжа Микола Михайлович, Яценко Володимир Архипович, Попов 

Микола Петрович, Приходченко Людмила Леонідівна, Матвєєнко 

Ірина Володимирівна, Комаровський Віктор Вікторович, Куспляк 

Ігор Сергійович, Комаровський Іван Вікторович 
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) 

 

 

Навчальний посібник «SCOPUS та WEB of SCIENCE» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Матеріали навчального посібника містять методичні вказівки для 

докторантів та науковців з підготовки та представлення до публікації 

наукової статті у міжнародному видавництві. Водночас посібник 

адресовано і більш широкій аудиторії - іншим здобувачам вищої 

освіти і науковим працівникам. 
 
 
 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

106069 

Дата реєстрації авторського права 
 

12.07.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 

Хоботова Еліна Борисівна 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 

Харківський національний автомобільно-дорожній університет 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

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

твору (творів) 

 

 

Твір науково-практичного характеру «Методика визначення 

радіоактивності природних радіонуклідів відвальних і гранульованих 

доменних шлаків і чинників, що обумовлюють рівень радіоактивності» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Розроблена методика дозволяє рекомендувати до утилізації фракції 

промислових відходів при врахуванні двох факторів небезпеки: 

гамма-випромінювання матеріалу і виділення з його пор ізотопів 

радону - продукту розпаду радію-226, згідно з нормуванням радіаційної 

безпеки в Україні і міжнародними показниками. 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

106070 

Дата реєстрації авторського права 

 
12.07.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Гайструк Наталія Анатоліївна, Гайченя Інна Олександрівна, 

Миронченко Каріна Олегівна, Павлікевич Анна Владиславівна 
Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Науковий твір «Скринінг тривожно-депресивних розладів в період 

пандемії Covid-19» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Тест на виявлення тривоги під час пандемії Covid-19 призначений для 

скринінгового обстеження людей на наявність та рівень вираженості 

ознак тривожно-депресивних розладів. Тест розроблений на основі 

клінічних спостережень, які дозволили виявити набір значущих 

симптомів і найбільш частих скарг. 

 
 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

106071 

Дата реєстрації авторського права 

 
12.07.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Бойко Лариса Миколаївна, Чевганова Віра Яківна, Кулакова 

Світлана Юріївна 
Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Стаття «Тенденції економічної активності населення в сільській 

місцевості України» 
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Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

У статті досліджено показники зайнятості та безробіття сільського 

населення в Україні та виявлено основні тенденції. Встановлено, що 

зайняте сільське населення є менш освідченим і, відповідно, ним 

виконуються переважно малопривабливі види робіт, що не вимагають 

високої кваліфікації. 

 
 

 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

106072 

Дата реєстрації авторського права 

 
12.07.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Шаповалова Вікторія Олексіївна, Гайдучок Ігор Григорович, Іщейкін 

Костянтин Євгенович, Шаповалов Валентин Валерійович, Шаповалов 

Валерій Володимирович 
Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Ілюстрація, літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Брошура «Фармакоекономічні підходи до фармакотерапії супроводу 

системних аутоімунних хвороб» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
Опублікування: Фармакоекономічні підходи до фармакотерапії 

супроводу системних аутоімунних хвороб / В. О. Шаповалова,  

І. Г. Гайдучок, К. Є. Іщейкін, В. В. Шаповалов (мол.), В. В. Шаповалов. - 

Харків-Львів-Київ : ТзОВ «Львівський медичний інститут», 2021. - 52 с. 
Анотація  

Науково-методичні рекомендації можуть використовуватися у 

практичній діяльності фахівців фармації та медицини, в аудиторній та 

самостійній роботі фахівців за спеціальностями «Організація охорони 

здоров'я», «Клінічна фармація», «Клінічна фармакологія», «Медицина», 

«Імунологія», «Технологія ліків». 

 
 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

106073 

Дата реєстрації авторського права 

 
12.07.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Волик В'ячеслав Сергійович 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір практичного характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Письмовий твір практичного характеру «ВПЛИВОВІ ЖІНКИ 

КРАЇНИ» 
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Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Проєкт присвячений ЖІНЦІ, її впливу на Всесвіт, своє оточення, 

родину та колег, її можливості змінити світ на краще. 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

106074 

Дата реєстрації авторського права 

 
12.07.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Прилуцька Людмила Анатоліївна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

Харківський національний автомобільно-дорожній університет 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір науково-практичного характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Твір науково-практичного характеру «THE «MEMORY STUDIES» 

DEVELOPMENT AND THE HISTORICAL MEMORY DYNAMICS IN 

INDEPENDENT UKRAINE FROM THE VIEW OF THE MODERN 

WESTERN HISTORIOGRAPHY» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

 
 

 

 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

106075 

Дата реєстрації авторського права 

 
12.07.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Коробова Ірина Володимирівна, Барильник-Куракова 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) 

 

 

Літературно-письмовий твір науково-методичного характеру 

«Робочий зошит з фізики. Навчальний посібник для студентів 

інституту природознавства ХДУ. Частина І» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Навчальний посібник для студентів інституту природознавства ХДУ. 
 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

106076 

Дата реєстрації авторського права 

 
12.07.2021 
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Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Коробова Ірина Володимирівна, Павлова Ірина Робертівна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Літературно-письмовий твір науково-методичного характеру «Робочий 

зошит з фізики. Для студентів денної, заочної та екстернатної форм 

навчання за напрямами підготовки: 6.040106. Екологія, охорона 

навколишнього середовища та збалансоване природокористування; 

6.040101. Хімія*; 6.40104. Географія* Частина ІІ» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Для студентів денної, заочної та екстернатної форм навчання за 

напрямами підготовки: 6.040106. Екологія, охорона навколишнього 

середовища та збалансоване природокористування; 6.040101. Хімія*; 

6.40104. Географія*. 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

106077 

Дата реєстрації авторського права 

 
12.07.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Мацюк Зоряна Сергіївна 

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) 

 

 

Діалектний словник фразеологізмів «Із народу не викинеш» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
Опублікування: Мацюк З. С. Із народу не викинеш : Діалектний 

словник фразеологізмів. - Луцьк : РВВ «Вежа» Волин. держ. ун-ту  

ім. Лесі Українки, 2006. - 136 с. 
Анотація  

У словнику відображено загальновживану фразеологію Західного 

Полісся, частково Волині й Середнього Полісся. Зафіксовано місцеву 

вимову паремій, надано їх паспортизацію: село, район, область. У 

прислів'ях та приказках повністю збережено говіркові особливості. 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

106078 

Дата реєстрації авторського права 

 
12.07.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Мацюк Зоряна Сергіївна, Фенко Марія Ярославівна 

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 «Красномовство» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
Опублікування: Фенко Марія. Красномовство : навч. посіб. / Марія 

Фенко, Зоряна Мацюк. - Луцьк : Вежа-Друк, 2015. - 252 с. 
Анотація  

У посібнику відповідно до хронології подій та історичної достовірності 

фактів класичного й сучасного ораторського мистецтва подано знання 

про риторику як науку та мистецтво; розкрито ключові поняття курсу; 

надбання риторичної науки в персоналіях, риторичні значення про 

зміст, правила спілкування. 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

106079 

Дата реєстрації авторського права 

 
12.07.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Мацюк Зоряна Сергіївна, Фенко Марія Ярославівна 

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) 

 

 

Навчально-наочний посібник «Від А до Я прямує потяг Букваря» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
Опублікування: Від А до Я прямує потяг Букваря : навч. наоч. посіб. / 

укладачі : Зоряна Мацюк, Марія Фенко. - Луцьк : Вежа-Друк, 2015. - 

48 с. 
Анотація  

У виданні особливу увагу приділено навчально-виховному процесу 

старших дошкільників. Матеріали книги актуальні та мають практичну 

значимість; структуровані, викладені логічно й ураховують низку 

педагогічних вимог: комплексний підхід до вивчення абетки та літер 

із використанням наочності. 

 
 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

106080 

Дата реєстрації авторського права 

 
12.07.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Мацюк Зоряна Сергіївна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру, складений твір 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Складений твір «Словник фразеологізмів Західного Полісся та 

суміжних територій «Говорити як медок варити» 
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Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
Опублікування: Мацюк Зоряна. Говорити як медок варити : слов. 

фразеологізмів Західного Полісся та суміжних територій / Зоряна 

Сергіївна Мацюк. - Луцьк : Вежа-Друк, 2020. - 688 с. 
Анотація  

У словнику передано фразеологічне багатство Західного Полісся 

(оригінальні ідіоми, влучні прислів'я та приказки). Локація дослідження 

- Волинська, Рівненська, Львівська області та суміжні території, 

охоплено близько 300 населених пунктів.  
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

106081 

Дата реєстрації авторського права 

 
12.07.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Мацюк Зоряна Сергіївна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру, складений твір 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Складений твір «Словник фразеологізмів Західного Полісся «Що 

сільце, то нове слівце» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
Опублікування: Мацюк Зоряна. Що сільце, то нове слівце [Текст] : 

слов. фразеологізмів Західного Полісся / Зоряна Мацюк. - Вид. 3-тє, 

доповн. - Луцьк : Вежа-Друк, 2019, - 500 с. 
Анотація  

У словнику надано оригінальний західнополіський фразеологічний 

матеріал, зафіксований на території Волинської та Рівненської областей. 

Словник диференційовано на дві частини: у першій уміщено словникові 

статті за ключовим словом, а в другій - ідеографічну класифікацію 

організмів. 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

106082 

Дата реєстрації авторського права 

 
12.07.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Десятник 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) 

 

 

Навчально-методичний посібник «Уроки духовности» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
Опублікування: Дясятник К. В. Уроки духовності : Навч.-метод. посіб. - 

Луцьк : ПП Іванюк В. П., 2010. - 174 с. 
Анотація  

Навчально-методичний посібник містить теоретичний матеріал, 

календарне планування та конспекти уроків, практичні поради щодо 
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проведення факультативних занять із курсу «Уроки духовності» з 

учнями молодшого шкільного віку. Особлива увага приділяється 

формуванню позитивних емоцій у дітей. 
 

 

 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

106083 

Дата реєстрації авторського права 
 

12.07.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 

Десятник Катерина Володимирівна 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 

 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

Монографія «Взаємодія сім'ї і школи у вихованні духовності молодших 

школярів: теорія і практика» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

Опублікування: Десятник К. В. Взаємодія сім'ї і школи у вихованні 

духовності молодших школярів: теорія і практика : монографія. - 

Луцьк : ПрАТ «Волин. обл. друк.», 2020. - 216 с. 
Анотація  

У монографії висвітлено теоретико-методичні засади проблеми 

взаємодії сім'ї і школи у вихованні духовності молодших школярів; 

розглянуто особливості духовного розвитку молодших школярів; 

представлено діагностувальний інструментарій та результати 

дослідно-експериментальної роботи. 
 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

106084 

Дата реєстрації авторського права 
 

12.07.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 

Сергієнко Тетяна Іванівна, Бабарикіна Надія 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 «Features and trends of the development of the political culture of 

the ukrainian society in the conditions of the hybrid warfare» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

Опублікування: Sergienko T., Babarykina N. Features and trends of the 

development of the political culture of the ukrainian society in the 

conditions of the hybrid warfare // HUMANITIES STUDIES: збірник 

наукових праць. - 2021. - № 7 (84). - Р. 58-64. - URL: 

http://humstudies.com.ua/issue/view/14152 
Анотація  

У статті проведено аналіз останніх досліджень і публікацій стосовно 

обраної теми, розглянуто поняття політичної культури, проаналізовано 

підходи до класифікації політичної культури, обґрунтовано стан і 

перспективи формування в українському суспільстві. 
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Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

106085 

Дата реєстрації авторського права 

 
12.07.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Захарченко Віталій Іванович, Ковтуненко Юрій Володимирович, 

Філлипова Светлана Валеріївна, Ковтуненко Ксенія Валеріївна 
Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Літературний письмовий твір «Формування системного управління 

реструктуризацією інноваційного промислового підприємства 

стратегічного значення та реінжиніринг його виробничих процесів» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

На основі сучасної концепції розвитку інноваційного виробництва 

запропонована схема механізму удосконалення системи управління 

виробничими процесами промислового підприємства стратегічного 

значення. 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

106086 

Дата реєстрації авторського права 

 
12.07.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Захарченко Віталій Іванович, Ковтуненко Юрій Володимирович, 

Філлипова Светлана Валеріївна, Ковтуненко Ксенія Валеріївна 
Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Літературний письмовий твір «Удосконалення організаційних 

взаємодій учасників процесу управління інноваційно-інвестиційним 

розвитком системи виробничих процесів» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Запропоновано модель управління інноваційно-інвестиційним 

розвитком промислового підприємства на основі методу функціонального 

моделювання IDEFO, яка являє собою набір ієрархічних дій, що 

перетворює певний об'єкт дослідження на набір конкретних суб'єктів. 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

106087 

Дата реєстрації авторського права 

 
12.07.2021 
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Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Захарченко Віталій Іванович, Ковтуненко Юрій Володимирович, 

Філлипова Светлана Валеріївна, Ковтуненко Ксенія Валеріївна 
Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Літературний письмовий твір «Методичне забезпечення управління 

інноваційно-інвестиційним розвитком сучасних виробничих систем на 

основі розробки стратегічних карт» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Запропоновано методику управління інноваційно-інвестиційним 

розвитком виробничих процесів промислового підприємства, яка 

базується на визначеній групі показників, та вибору стратегії його 

інноваційного розвитку. 
 

 

 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

106088 

Дата реєстрації авторського права 

 
12.07.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 

Захарченко Віталій Іванович, Ковтуненко Юрій Володимирович, 

Філлипова Светлана Валеріївна, Ковтуненко Ксенія Валеріївна, 

Меркулов Миколай 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 «Теорії конкуренції та практики визначення 

конкурентоспроможності в умовах безпекоорієнтованого розвитку» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

Опублікування: Теорії конкуренції та практики визначення 

конкурентоспроможності в умовах безпекоорієнтованого розвитку : 

колективна монографія / За ред. М. М. Меркулова ; відп ред.  

В. І. Захарченко ; ОНПУ, ІДГУ. - Ізмаїл, Одеса : Фенікс, 2020. - 196 с. 
Анотація  

 
 
 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

106089 

Дата реєстрації авторського права 
 

12.07.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 

Заболотня Тетяна Миколаївна, Лагно Анастасія Олексіївна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

  

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Комп'ютерна програма 



Авторське право і суміжні права. Бюлетень № 66, 2021 

 

81 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Комп'ютерна програма «Програмне забезпечення для ревізії 

текстових описів вакансій на спеціалізованих Інтернет-ресурсах» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Розробка дозволяє виконувати оцінювання правдивості вакансій, 

розміщених на Інтернет-ресурсах, за їх заголовками або текстовими 

описами шляхом проведення текстового аналізу цих даних відповідно 

до алгоритмів класифікації та методів машинного навчання. 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

106090 

Дата реєстрації авторського права 

 
12.07.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Заболотня Тетяна Миколаївна, Чумак 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 «Програмне забезпечення для планування та 

управління проєктами» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Розробка призначена для роботи користувачів в команді над різними 

проєктами. 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

106091 

Дата реєстрації авторського права 

 
12.07.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 

Заболотня Тетяна Миколаївна, Арнаутова Ганна Сергіївна 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 

 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 

Комп'ютерна програма 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

Комп'ютерна програма «Програмне забезпечення для онлайн-

бронювання робочого місця в коворкінгу» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

Програмне забезпечення реалізовано у вигляді вебзастосунку, 

призначеного для користувачів, що переважно працюють у відкритих 

робочих просторах - коворкінгах. 
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Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

106092 

Дата реєстрації авторського права 

 
12.07.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Заболотня Тетяна Миколаївна, Ковтун Артем 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 «Вебдодаток для автоматизованого збирання 

персональних даних в електронному вигляді» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Розробка призначена для використання як представниками 

підприємств в процесі збирання персональних даних своїх клієнтів, 

так і звичайними користувачами, які проводять збирання даних для 

власних цілей. 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

106093 

Дата реєстрації авторського права 

 
12.07.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Заболотня Тетяна Миколаївна, Демченко Владислав 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 «Інтерактивна програмна система проведення 

онлайн-змагань з програмування» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Розробка призначена для користування особами, які бажають закріпити 

теоретичні знання з програмування за допомогою розв'язування задач 

з різноманітних тем. 
 
 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

106094 

Дата реєстрації авторського права 

 
12.07.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Заболотня Тетяна Миколаївна, Завгородня Анна 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 «Програмна система для автоматизованого 

розподілу педагогічного навантаження» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Розробка призначена для використання викладачами вищих 

навчальних закладів, які відповідальні за процес розподілу педагогічного 

навантаження. 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

106095 

Дата реєстрації авторського права 

 
12.07.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Заболотня Тетяна 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 «Програмне забезпечення для визначення 

потенційного успіху фільму за його синопсисом» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Розробка призначена для використання звичайними користувачами, 

далекими від ІТ індустрії, як системи для аналізу стислого опису 

сюжету фільму. 

 
 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

106096 

Дата реєстрації авторського права 

 
12.07.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Онищенко Світлана Володимирівна, Маслій Олександра Анатоліївна, 

Іванюк Богдан 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 «ТНЕ IMPACT OF THE EXTERNAL ENVIRONMENT ON THE 

ECONOMIC SECURITY OF UKRAINIAN BUSINESS» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
Опублікування: Onyshchenko S., Maslii O., Ivaniuk B. ТНЕ IMPACT OF 

THE EXTERNAL ENVIRONMENT ON THE ECONOMIC SECURITY 
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OF UKRAINIAN BUSINESS // Economics and region. - 2020. - № 1 (76). - 

P. 22-29. 
Анотація  

 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

106097 

Дата реєстрації авторського права 

 
12.07.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Купчик Лариса Євгенівна, Літвінчук Альона Теофанівна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Наукова стаття «Constructing personal learning environments through 

ICT-mediated foreign language instruction»  
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
Опублікування: Kupchyk L., Litvinchuk A. Constructing personal 

learning environments through ICT-mediated foreign language instruction 

J. Phys.: Conf. Ser., 2021. 1840 012045 DOI: https://doi.org/10.1088/1742-

6596/1840/1/012045 
Анотація  

Для створення студенто-центрованого персонального навчального 

середовища (ПНС) під час вивчення іноземної мови запропоновано 

модель формування ПНС студента, яка конститується з інституційних 

і відкритих навчальних онлайн-ресурсів у поєднанні з методичним 

ресурсом викладача і готовністю студента. 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

106098 

Дата реєстрації авторського права 

 
12.07.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Дубінін Сергій Іванович, Улановська-Циба Наталія Аркадіївна, 

Передерій Ніна 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 «Вікові зміни стінки жовчного міхура людини» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
Опублікування: Вікові зміни стінки жовчного міхура людини : 

монографія / Дубінін С. І., Улановська-Циба Н. А., Передерій Н. О. - 

Полтава : ТОВ НВП «Укрпромторгсервіс», 2011. - 113 с. 
Анотація  

В монографії висвітлені питання морфофункціонального стану будови 

жовчного міхура та міхурової протоки людини у віковому аспекті. 
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Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

106099 

Дата реєстрації авторського права 

 
12.07.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Ячмінь Анастасія Ігорівна, Білаш Валентина Павлівна, Єрошенко 

Галина Анатоліївна, Білаш Сергій Михайлович, Шевченко Костянтин 

Васильович, Рябушко Олена Борисівна, Ваценко Анжела Володимирівна, 

Солод 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) 

 

 

Наукова стаття «Структурна перебудова компонентів стінки шлунку 

щурів за умов впливу комплексу харчових добавок» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Метою роботи було встановити динаміку змін метричних показників 

структурних компонентів стінки фундальної частини шлунку щурів 

при тривалому застосуванні комплексу харчових добавок: нітриту 

натрію, глутамату натрію та Понсо 4R. 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

106100 

Дата реєстрації авторського права 

 
12.07.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Ушкаренко Юлія Вікторівна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Навчально-методичний посібник «Основи сільськогосподарської 

кооперації та її правове забезпечення» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Навчально-методичний посібник рекомендовано використовувати 

студентам, що вивчають дисципліну «Основи сільськогосподарської 

кооперації та її правове забезпечення» в Херсонському державному 

аграрному університеті. 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

106101 

Дата реєстрації авторського права 

 
12.07.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Ушкаренко Юлія Вікторівна 
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Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Навчальний посібник «Правосуб'єктивність сільськогосподарських 

підприємств» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Висвітлено основні правові засади створення і функціонування 

сільськогосподарських кооперативів в Україні, надано загальну 

характеристику законодавства України у цій сфері, а також історію 

розвитку сільськогосподарських кооперативів. 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

106102 

Дата реєстрації авторського права 

 
12.07.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Галаур Світлана Петрівна, Якубенко Ірина 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) 

 

 

Стаття «Художній політичний дискурс і його регулятивний вплив» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
Опублікування: Галаур С. П., Якубенко І. В. Художній політичний 

дискурс і його регулятивний вплив // Лінгвістичні студії. 

Міжнародний збірник наукових праць. - 2020. - № 40 (2). - С. 41-48. - 

http://reposit.nupp.edu.ua/handle/PoltNTU/9002 
Анотація  

Порушено проблему політичного різновиду дискурсу, який інтенсивно 

завойовує позиції пріоритетного в житті суспільства й навіть оприявлює 

себе в художній літературі. 
 
 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

106103 

Дата реєстрації авторського права 

 
12.07.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Бабарикіна Надія Анатоліївна, Сергієнко Тетяна Іванівна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Стаття «Сталий розвиток громадянського суспільства в період 

гібридних війн» 
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Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
Опублікування: Бабарикіна Н. А., Сергієнко Т. І. Сталий розвиток 

громадянського суспільства в період гібридних війн // Role of science 

and education for sustainable development. Series of monographs Faculty 

of Architecture, Civil Engineering and Applied Arts, University of 

Technology, Katowice Monograph. - 2021. - Р. 704-713. - URL: 

http://www.wydawnictwo.wst.pl/ofera_wydawnicza_oraz_zakup_publikacji/

wydawnictwa/role_of_science_and_education_for_sustainable_development/83 
Анотація  

У даному дослідженні на основі аналізу наукової літератури, як 

вітчизняних так і зарубіжних дослідників, проведено аналіз особливостей 

сталого розвитку громадянського суспільства в період гібридних війн. 

Дано визначення понятійно-категоріального апарату «громадянське 

суспільство» та «гібридні війни». 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

106104 

Дата реєстрації авторського права 

 
12.07.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Жданов Володимир Вікторович, Ярова Олена 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 «Програмний модуль організації блог-систем» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Здійснено програмну реалізацію технології «Програмний модуль 

організації блог-систем» на основі мови програмування JavaScript, яка 

надає користувачу можливість ведення, впровадження та підтримки 

блогів. 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

106105 

Дата реєстрації авторського права 

 
12.07.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Бойчук Вадим Ігорович, Ярова Олена 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 «Програмний модуль для організації проведення 

онлайн-занять» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
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Анотація  

Здійснено реалізацію «Програмного модуля для організації проведення 

онлайн-занять» із застосуванням мови програмування JavaScript, що 

надає користувачам можливість переглядання, створення та редагування 

онлайн-занять. 
 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

106106 

Дата реєстрації авторського права 
 

12.07.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 

Бадюл Вікторія Вікторівна 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 

 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 

Літературний письмовий твір 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

Стаття «Антропо-ментальний субкод культури в українській жіночій 

прозі початку ХХІ століття (на матеріалі фразеологічних одиниць» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

Опублікування: Бадюл В. В. Антропо-ментальний субкод культури в 

українській жіночій прозі початку ХХІ століття (на матеріалі 

фразеологічних одиниць // Записки з українського мовознавства. - 

2017. - Випуск 24, Том 1. - С. 269-277. 
Анотація  

У статті запропоновано ієрархічну модель антропного коду культури 

на матеріалі фразеологічних одиниць української жіночої прози 

початку ХХІ століття; досліджено структурно-семантичний аспект 

фразеологічної інтерпретації антропо-ментального субкоду культури в 

прозі переможниць «Коронації слова». 
 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

106107 

Дата реєстрації авторського права 
 

12.07.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 

Бадюл Вікторія Вікторівна 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 

 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 

Літературний письмовий твір 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

Стаття «Коди культури в аспекті культурної інтерпретації 

фразеологічних одиниць» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

Опублікування: Бадюл В. В. Коди культури в аспекті культурної 

інтерпретації фразеологічних одиниць // Закарпатські філологічні 

студії. - 2018. - Випуск 6. - С. 7-11. 
Анотація  

У статті наголошено, що в лінгвістиці кінця ХХ століття стало 

можливим прийняття такого постулату: мова найтісніше пов'язана з 

культурою; вона зароджується в ній, розвивається в ній і виражає її. 

На основі цієї ідеї виникла нова наука - лінгвокультурологія. 
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Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

106108 

Дата реєстрації авторського права 

 
12.07.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Бадюл Вікторія Вікторівна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Стаття «Фразеологічні одиниці як репрезентанти предметного коду 

культури в романі Дари Корній «Тому, що ти є» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
Опублікування: Бадюл В. В. Фразеологічні одиниці як репрезентанти 

предметного коду культури в романі Дари Корній «Тому, що ти є» // 

The scientific heritage. - 2016. - № 6 (6), Vol. 3. - P. 63-66. 
Анотація  

У статті розпочато лінгвокультурологічне вивчення фразеологічної 

палітри сучасної української жіночої прози. Виявлено культурно 

марковані сигнали у фразеологізмах і досліджено їхнє співвідношення 

з предметним кодом культури. 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

106109 

Дата реєстрації авторського права 

 
12.07.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Бадюл Вікторія Вікторівна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Стаття «Лінгвокультурологічний аспект фразеологічних одиниць 

сучасної української літературної мови» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
Опублікування: Бадюл В. В. Лінгвокультурологічний аспект 

фразеологічних одиниць сучасної української літературної мови // 

Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія 

«Лінгвістика». - 2017. - Випуск 28. - С. 41-44. 
Анотація  

У статті здійснено оглядовий аналіз лінгвокультурологічних 

особливостей фразеологічних одиниць сучасної української літературної 

мови. Зроблено наукове вивчення праць вітчизняного та зарубіжного 

мовознавства, присвячених лінгвокультурології; виокремлено головні 

проблеми вивчення в межах цієї галузі. 
 
 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

106110 

Дата реєстрації авторського права 

 
12.07.2021 
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Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Бадюл Вікторія Вікторівна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Стаття «Фразеологізми з компонентом душа і сучасний художній 

текст» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
Опублікування: Бадюл В. В. Фразеологізми з компонентом душа і 

сучасний художній текст // Наукові праці Кам'янець-Подільського 

національного університету імені Івана Огієнка: Філологічні науки. - 

2018. - Випуск 47. - С. 59-63.  
Анотація  

У статті досліджено особливості семантико-стилістичного навантаження 

узуальних та оказіональних фразеологізмів із компонентом душа в 

сучасному художньому тексті, зокрема на матеріалі щемливої української 

жіночої прози ХХІ століття. 
 
 
 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

106111 

Дата реєстрації авторського права 
 

12.07.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 

Купчик Лариса Євгенівна, Літвінчук Альона Теофанівна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

Наукова стаття «Differentiated Instruction in English Learning,Teaching 

and Assessment in Non-Language Universities» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

Опублікування: Kupchyk L., Litvinchuk A. Differentiated Instruction in 

English Learning,Teaching and Assessment in Non-Language Universities // 

Advanced Education. - 2020. - № 15. - P. 86-96. - DOI: 10.20535/2410-

8286.168585 
Анотація  

Розглянуто підходи до вдосконалення іншомовної підготовки студентів у 

немовних ЗВО через створення позитивного мотиваційного середовища 

на основі попередньої діагностики та застосування диференційованого 

навчання через формування груп за рівнями володіння. 
 
 
 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

106112 

Дата реєстрації авторського права 
 

12.07.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 

Матчіна Жанна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 
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Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Складений твір, твір образотворчого мистецтва, фотографічний твір 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Збірник малюнків та образотворчих творів «Mon Mou» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

 
 

 
 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

106113 

Дата реєстрації авторського права 
 

12.07.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 

Локшин Сергій Юрійович, Дудник Євгеній Геннадійович, Зеленко 

Олександр Валерійович 
Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 

 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 

Аудіовізуальний твір 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

Аудіовізуальний твір «Жизнь без кадыка» («ЖБК») 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

Аудіовізуальний твір «Жизнь без кадыка», скорочена назва «ЖБК». 
 
 
 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

106114 

Дата реєстрації авторського права 
 

12.07.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 

Шендрик Віра Вікторівна, Божко Микола Олександрович, 

Парфененко Юлія Вікторівна, 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 «Програмний додаток для операційної 

системи Android «Путівник іноземного студента СумДУ» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

Містить довідкові дані про інфраструктуру Сумського державного 

університету, контактні дані підрозділів, виконує відображення 

довідкової інформації про вибраний об'єкт з певного розділу чи 

підрозділу; відображення місцерозташування вибраного об'єкта на 

карті; швидкий доступ до екстрених телефонів. 

 
 



Авторське право і суміжні права. Бюлетень № 66, 2021 

 

92 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

106115 

Дата реєстрації авторського права 

 
12.07.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Погудін Андрій Володимирович, Білокінь Володимир Іванович, Губін 

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 «Моделювання запуску електроракетної 

рушійної установки на базі плазмового іонного двигуна» («ВИТРАТА 

РТ ПІД») 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Програма призначена для візуалізації та отримання поточного значення 

витрати робочого тіла рушійної установки, що міститься на будь-якому 

космічному апараті. Програма моделює роботу повного циклу запуску 

витратного режиму та відключення плазмового іонного двигуна в 

процесі роботи. 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

106116 

Дата реєстрації авторського права 

 
12.07.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Соколовський Дмитро Ігорович 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Складений твір, твір образотворчого мистецтва 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Збірка зображень «Колекція 2020» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

106117 

Дата реєстрації авторського права 

 
12.07.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Костікова Ілона 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) 

 

 

Стаття «Інтеграція новітніх технологій в освіту Китаю» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
Опублікування: Костікова І. І. Інтеграція новітніх технологій в освіту 

Китаю // Педагогіка та психологія. - 2019. - Випуск 61. - С. 91-97. 
Анотація  

У статті аналізуються окремі питання інтеграції інформаційно-

комунікаційних технологій (ІКТ) в сучасну середню освіту Китаю, 

стан впровадження ІКТ в школі, з'ясування певних переваг, недоліків, 

бар'єрів інтеграції ІКТ, що є метою дослідження. 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

106118 

Дата реєстрації авторського права 

 
12.07.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Дяк Крістіна 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 «ПРОГНОЗУВАННЯ ПЕРЕДЧАСНИХ ПОЛОГІВ У 

ВАГІТНИХ ІЗ ЗАГРОЗОЮ ПЕРЕДЧАСНИХ ПОЛОГІВ» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

У роботі описано проблему передчасних пологів, яка є повсякчас 

актуальною складовою з усіх ускладнень перебігу вагітності. Одним із 

найбільш перспективних методів прогнозування пологів наразі є 

виявлення фетального фібронектину та визначення вмісту інтерлейкінів. 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

106119 

Дата реєстрації авторського права 

 
12.07.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Дяк Крістіна Вікторівна, Юзько Олександр Михайлович, Приймак 

Світлана Григорівна 
Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Наукова стаття «РОЛЬ ФЕТАЛЬНОГО ФІБРОНЕКТИНУ В 

ПРОГНОЗУВАННІ ПЕРЕДЧАСНИХ ПОЛОГІВ У ВАГІТНИХ 

ГРУПИ РИЗИКУ» 
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Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

У роботі досліджено підвищення ефективності прогнозування 

передчасних пологів у вагітних групи ризику шляхом оптимізації 

діагностичних заходів.  
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

106120 

Дата реєстрації авторського права 

 
12.07.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Дяк Крістіна Вікторівна, Юзько Олександр Михайлович 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Наукова стаття «ПРОГНОЗУВАННЯ ПЕРЕДЧАСНИХ ПОЛГІВ: 

РЕАЛІЇ І ПЕРСПЕКТИВИ» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

У роботі описано актуальні питання щодо впровадження у клінічну 

практику маркерів прогнозування передчасних пологів для розуміння 

їх причин та більш раннього лікування тих порушень, що провокують 

передчасні пологи та їх наслідки. 
 
 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

106121 

Дата реєстрації авторського права 

 
12.07.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Дяк Крістіна Вікторівна, Юзько Олександр Михайлович 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Наукова стаття «ПРИЧИННІ ФАКТОРИ ПЕРЕДЧАСНИХ ПОЛОГІВ 

(НОВИЙ ПОГЛЯД НА ПРОБЛЕМУ)» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

У роботі описано сучасний підхід до проблеми спонтанних передчасних 

пологів, який базується на уточненні механізмів їх виникнення. 

Проведений аналіз визначив основні медико-біологічні фактори 

ризику передчасних пологів. 
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Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

106122 

Дата реєстрації авторського права 

 
12.07.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Дяк Крістіна Вікторівна, Юзько Олександр Михайлович, Семеняк 

Аліна Вікторівна 
Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Наукова стаття «INTERLEUKIN-8 AS A MARKER OF PRETERM 

LABOUR« 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

У роботі досліджені передчасні пологи, які займають важливе місце в 

структурі ускладненої вагітності, в результаті якої питання ранньої 

діагностики є актуальним. Складність вирішення проблеми полягає в 

наявності різних причин, що призводять до передчасних пологів. 
 

 

 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

106123 

Дата реєстрації авторського права 

 
12.07.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Лановенко Юлія 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-методичні матеріали курсу «Комунікативний тренінг» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

Програма являє собою покроковий розвиток основних навичок 

ділової комунікації, усі вправи побудовані за принципом поступового 

ускладнення дій, що мають виконувати учасники тренінгової групи. 

Належить до рівня поведінкових тренінгів і не передбачає аналіз 

реально існуючих стосунків в групі. 
 
 
 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

106124 

Дата реєстрації авторського права 
 

12.07.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 

Тверітінова Тетяна Іванівна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 
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Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру, складений твір 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Навчальний посібник для студентів «Історія зарубіжної літератури 

ХІХ століття. Доба реалізму» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
Опублікування: Тверітінова Т. І. Історія зарубіжної літератури ХІХ 

століття. Доба реалізму : навч. посіб. для студ. / Т. І. Тверітінова. -  

К. : Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2020. - 424 c. 
Анотація  

Навчальний посібник складається з теоретичної та практичної частин. 

Теоретична частина містить матеріал, який подається на лекціях і 

може бути використаний для самостійного опрацювання студентами. 

Практичний матеріал містить плани семінарських занять. 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

106125 

Дата реєстрації авторського права 

 
12.07.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Соловей Людмила Валентинівна, Мірошніченко Наталія Миколаївна, 

Бабак Тетяна Геннадіївна, Голубкіна Ольга Олександрівна, Пономаренко 

Євгенія Дмитрівна 
Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Навчальний посібник «Основи програмування мовою С#» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
Опублікування: Основи програмування мовою С# : навч. посібник /  

Л. В. Соловей, Н. М. Мірошніченко, Т. Г. Бабак, О. О. Голубкіна,  

Є. Д. Пономаренко; НТУ «ХПІ». - Харків : ФОП Панов А. М. - 2019. - 

488 с. 
Анотація  

Посібник присвячений вивченню мови програмування С#. Розглянуті 

основні конструкції мови і типи даних. Середовище розробки Visual 

Studio 2012. Використано ефективний підхід до вивчення основ 

програмування: теорія чергується з лабораторними роботами. 

Призначено для студентів хімічних спеціальностей. 

 
 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

106126 

Дата реєстрації авторського права 

 
12.07.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Кузнєцов Костянтин Сергійович 

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 «okeyhotel.com (okeyhotel.com.ua)» 

(«okeyhotel») 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

106127 

Дата реєстрації авторського права 
 

12.07.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 

Хабібуллах Вахід 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 

 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 

Твір образотворчого мистецтва 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

Графічний твір «MUSTANG» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

Твір являє собою графічне зображення логотипу «MUSTANG». 

Графічна частина являє собою зображення коня, словесна частина - 

напис «MUSTANG», виконаний латиницею, при чому остання літера 

слова має графічний характер виконання, а саме зображення голови 

коня. 
 
 
 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

106128 

Дата реєстрації авторського права 
 

13.07.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 

Журбенко Валентина Йосипівна 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 

 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 

Літературний письмовий твір, створений для кіно, похідний твір 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

Кіносценарій «Повернення до «раю» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

Твір написаний на основі достовірних фактів, взятих із життя 

молдавських селян та монастирів, у період 1905-1919 рр. Центральною 

фігурою твору є пройдисвіт та аферист Іван Левізор (Інокентій). У 

творі показані страшні злочини, які вчинив цей аферист над простими 

довірливими селянами. 
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Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

106129 

Дата реєстрації авторського права 

 
13.07.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Геворкян Юрій Леванович 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

Національний технічний університет «Харківський політехнічний 

інститут» 
Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру «ВЕЛИКАЯ 

ТЕОРЕМА ФЕРМА» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

У статті пропонується доказ теореми Ферма. Замість цілих чисел a, b, c, 

в теоремі Ферма розглядається трикутник з довжинами сторін a, b, c. 

Доведено, що в разі прямокутного і тупокутного трикутників рівняння 

Ферма рішень не має. 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

106130 

Дата реєстрації авторського права 

 
13.07.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Браценюк Олена Сергіївна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Складений твір, твір образотворчого мистецтва 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Літературний письмовий твір з ілюстраціями «Авторська методика 

малювання скульптурною пастою Олени Браценюк» («Об'ємна 

розмальовка») 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Авторська методика «Об'ємна розмальовка» спрямована розвивати 

художні, креативні, естетичні уміння. Використання нетрадиційних 

методів та засобів художньої творчості дозволяє створювати яскраві 

барельєфні роботи у техніці скульптурного живопису, а сам процес 

простий, захоплюючий та унікальний. 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

106131 

Дата реєстрації авторського права 

 
13.07.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Клюєва Сніжана Дмитрівна 
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Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Наукова стаття «Естетика хореографії в підготовці майбутніх учителів 

мистецтва» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
Опублікування: Клюєва С. Д. Естетика хореографії в підготовці 

майбутніх учителів мистецтва // Наукові записки [II мистецько-

педагогічні читання пам'яті професора О. Я. Ростовського «Мистецька 

освіта України : проблеми теорії і практики»]. - 2019. - № 1. - С. 116-123. 
Анотація  

У статті розглянуто хореографічне мистецтво як засіб формування 

цілісної системи художніх цінностей, засіб всебічного формування 

особистості, її національної свідомості, як показник сучасних світоглядних 

інновацій. 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

106132 

Дата реєстрації авторського права 
 

13.07.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 

Клюєва Сніжана 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 «Підвищення мотивації до занять з класичного танцю 

майбутніх учителів хореографії» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

Опублікування: Клюєва С. Д. Підвищення мотивації до занять з 

класичного танцю майбутніх учителів хореографії // Наукові записки. 

Серія «Педагогічні науки». - 2017. - Випуск 157. - С. 76-80. 
Анотація  

У статті розглянуті основні аспекти підвищення мотивації до занять з 

класичного танцю, особливості класичної хореографії і їх відмінності 

від сучасної хореографії. Наведено перелік основних досліджень з питань 

мотивації. Розкриті основні принципи підвищення мотивації до занять 

з класичного танцю. 
 
 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

106133 

Дата реєстрації авторського права 
 

13.07.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 

Клюєва Сніжана 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) 

 

 

Наукова стаття «Формування досвіду сприйняття і виконання музики 

20 століття у майбутніх учителів музичного мистецтва» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
Опублікування: Клюєва С. Д. Формування досвіду сприйняття і 

виконання музики 20 століття у майбутніх учителів музичного мистецтва // 

Наукові записки. Серія «Педагогічні науки». - 2018. - Випуск 170. -  

С. 147-150. 
Анотація  

У статті розглянуті поняття «музичне сприйняття», «досвід», особливості 

виконання музики 20 століття, основні форми формування досвіду 

сприйняття і виконання музики 20 століття, такі як «Концерт-роздум», 

«Лекція-концерт», «Бесіда за круглим столом» та ін. 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

106134 

Дата реєстрації авторського права 

 
13.07.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 

Клюєва Сніжана 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 «Формування естетичного смаку засобами сприйняття 

популярної музики ХХ ст.» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

Опублікування: Клюєва С. Д. Формування естетичного смаку засобами 

сприйняття популярної музики ХХ ст. // Наукові записки. Серія 

«Педагогічні науки». - 2019. - Випуск 176. - С. 174-179. 
Анотація  

У статті розглянуті поняття: «музичне сприйняття», «смак», «естетичний 

смак», особливості сприйняття популярної музики 20 століття, завдання 

для формування естетичного ставлення до популярної музики. 
 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

106135 

Дата реєстрації авторського права 
 

13.07.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 

Клюєва Сніжана 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 «Формування педагогічного іміджу майбутніх 

учителів музики» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

Опублікування: Клюєва С. Д. Формування педагогічного іміджу 

майбутніх учителів музики // Наукові записки. Серія «Педагогічні 

науки». - 2015. - Випуск 143. - С. 37-40. 
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Анотація  

У статті розглядаються особливості формування педагогічного іміджу 

майбутніх вчителів музики. Визначаються особливості педагогічного 

іміджу та особливості побудови іміджу педагога-музиканта. 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

106136 

Дата реєстрації авторського права 

 
13.07.2021 

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 «Культурна дипломатія у контексті міжнародних 

стратегічних комунікацій» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
Опублікування: Зикун Н. І. Культурна дипломатія у контексті 

міжнародних стратегічних комунікацій // Збірник наукових праць 

«Вісник Маріупольського державного університету». Серія 

«Філологія». - 2020. - Випуск 22. - С. 165-177. 
Анотація  

Досліджується культурна дипломатія як актуальний науковий об'єкт 

у контексті розвитку й подальшої інституалізації міжнародних 

стратегічних комунікацій Української держави.  
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

106137 

Дата реєстрації авторського права 

 
13.07.2021 

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 «Державотворча проблематика в друкованих ЗМІ 

початку ХХ століття» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
Опублікування: Зикун Н. І. Державотворча проблематика в друкованих 

ЗМІ початку ХХ століття // Науковий журнал «Український 

інформаційний простір». - 2018. - № 2. - С. 160-175. 
Анотація  

Досліджується український пресовий дискурс початку ХХ століття як 

актуальний науковий об'єкт через непересічне значення для формування 

українства, підготовку передумов для української революції та 

відстоювання її завоювань.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

106138 

Дата реєстрації авторського права 

 
13.07.2021 

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 «Упровадження моделі формування комунікативної 

компетентності майбутніх юристів в освітній процес ВНЗ» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
Опублікування: Калита О. П. Упровадження моделі формування 

комунікативної компетентності майбутніх юристів в освітній процес 

ВНЗ // Міжвідомчий науковий збірник «Українське мовознавство». - 

2018. - Випуск 2 (48). - С. 50-55. 
Анотація  

У статті досліджено особливості упровадження моделі формування 

комунікативної компетентності майбутніх юристів засобами проектних 

технологій в освітній час ВНЗ, яка являє собою єдність цільового, 

змістовно-операційного та результативного блоків. 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

106139 

Дата реєстрації авторського права 

 
13.07.2021 

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 «Комунікативна компетентність майбутнього фахівця 

як інтегральне особистісне утворення» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
Опублікування: Калита О. П. Комунікативна компетентність майбутнього 

фахівця як інтегральне особистісне утворення // Наукові праці Кам'янець-

Подільського національного університету імені Івана Огієнка: 

Філологічні науки. - 2019. - Випуск 48. - С. 48-51. 
Анотація  

У статті досліджується зміст поняття «комунікативна компетентність 

майбутнього фахівця», яка розглядається як система внутрішніх 

ресурсів, необхідних для побудови ефективної комунікації в ситуаціях 

ділової співтворчості. 
 
 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

106140 

Дата реєстрації авторського права 

 
13.07.2021 
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Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Локшин Сергій Юрійович, Дудник Євгеній Геннадійович, Зеленко 

Олександр Валерійович 
Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Музичний твір з текстом 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Музичний твір з текстом «Пісня «Жизнь без кадыка» («ЖБК») 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Музичний твір з текстом «Пісня «Жизнь без кадыка», скорочена назва 

твору «ЖБК». 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

106141 

Дата реєстрації авторського права 

 
13.07.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Раєвська Ірина Миколаївна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Монографія «Розвиток дослідницьких умінь учителів початкової 

школи у системі післядипломної педагогічної освіти: теорія і практика» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

У монографії проведено історико-педагогічний аналіз феномену 

«дослідницькі вміння», доповнено зміст поняття «дослідницькі вміння 

вчителя початкової школи», розкрито їх специфіку, схарактеризовано 

рівні та критерії їх розвитку. 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

106142 

Дата реєстрації авторського права 

 
13.07.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Раєвська Ірина Миколаївна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру «Навчально-

методичний комплекс освітньої компоненти «Технології навчання 
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освітньої галузі «Математика» в початковій школі» для здобувачів  

І курсу другого (магістерського) рівня вищої освіти денної та заочної 

форми навчання» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Навчально-методичний комплекс містить необхідні матеріали для 

опанування даної компоненти, адресований здобувачам вищої освіти 

та викладачам. 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

106143 

Дата реєстрації авторського права 

 
13.07.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Раєвська Ірина Миколаївна, Вовченко Лариса Павлівна, Обозна 

Вікторія Володимирівна 
Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру «Методичні 

рекомендації з вивчення інтегрованого навчального предмета «Українська 

мова. Читання» у 2 класі за науково-педагогічним проектом «Інтелект 

України»  
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Видання присвячене практичним аспектам реалізації завдань мовно-

літературної освітньої галузі в науково-педагогічному проекті «Інтелект 

України». Складене відповідно до програми проекту розробки 

поліфункціонального уроку, презентує інноваційний підхід до організації 

роботи у 2 класі.  

 
 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

106144 

Дата реєстрації авторського права 

 
13.07.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Раєвська 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) 

 

 

Літературно-письмовий твір науково-методичного характеру «Навчально-

методичний комплекс освітньої компоненти «Формування вмінь 

розв'язування математичних задач у початкових класах» для здобувачів 

IV курсу першого (бакалаврського) рівня вищої освіти денної форми 

навчання»  
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Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Навчально-методичний комплекс містить необхідні матеріали для 

опанування даної компоненти. Розробки, включені до посібника, 

дають змогу студентам під керівництвом викладача вибрати форми і 

засоби роботи. Навчально-методичний комплекс адресований здобувачам 

вищої освіти та викладачам. 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

106145 

Дата реєстрації авторського права 

 
13.07.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Вдовіна Олена Олександрівна, Сажко Василь 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 «Три заяви Василя Стуса (за матеріалами Галузевого державного 

архіву Служби безпеки України)» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
Опублікування: Вдовіна О. О., Сажко В. В. Три заяви Василя Стуса (за 

матеріалами Галузевого державного архіву Служби безпеки України) // 

Sciences of Europe. - 2021. - Vol. 3, № 67. - Р. 27-31. 
Анотація  

Стаття присвячена дослідженню матеріалів кримінальної справи 

Стуса В. С. Розкрито зміст нещодавно оприлюднених заяв Стуса, які 

були надруковані у періодичній пресі; наданий перелік інших матеріалів, 

які лягли в основу справи як докази. 
 
 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

106146 

Дата реєстрації авторського права 

 
13.07.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Вдовіна 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) 

 

 

Монографія «Електронне діловодство в судових установах: стан та 

перспективи» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
Опублікування: Вдовіна О. О. Електронне діловодство в судових 

установах: стан та перспективи : монографія. - Полтава : Національний 

університет Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка», 2021. - 

200 с. 
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Анотація  

Монографія присвячена висвітленню теоретико-методичних засад 

розвитку електронного судового діловодства в умовах впровадження 

інформаційно-комунікаційних технологій в судові органи державної 

влади України. 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

106147 

Дата реєстрації авторського права 

 
13.07.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Жила Тетяна Іванівна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Підрозділ 1.1. «Вербалізація християнських цінностей у текстах релігійної 

періодики» колективної монографії «Людина в мові і тексті» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
Опублікування: Жила Т. І. Вербалізація християнських цінностей у 

текстах релігійної періодики // Людина в мові і тексті. - 2020. - С. 6-28. 
Анотація  

У колективній монографії задекларовано антропоцентричний підхід 

до аналізу та інтерпретації мовного матеріалу. 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

106148 

Дата реєстрації авторського права 

 
13.07.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Розова Катерина Всеволодівна, Тимошенко Катерина Русланівна, 

В'юницький Володимир Петрович, Белікова Марія Вікторівна, 

Сидоряк Наталя Георгіївна 
Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Наукова стаття «Особливості структурних змін у тканині литкового 

м'яза та міокарді і показників мікроциркуляції крові при дозованому 

фізичному навантаженні у тварин з різним ступенем тренованості» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

У статті досліджено вплив дозованого фізичного навантаження (ДФН) 

на структурні перебудови у тканині литкового м'яза і міокарда та зміни 

характеристик мікроциркуляції крові у тварин з різним ступенем 

тренованості. 
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Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

106149 

Дата реєстрації авторського права 

 
13.07.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Сеник 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) 

 

 

Літературний твір наукового характеру «Тренінг «Таємниці та скарби 

комунікативності» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Тренінг має на меті сформувати у здобувачів вищої освіти ціннісне 

ставлення до мовлення та спрямувати їх до самовдосконалення 

культури комунікативної діяльності. 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

106150 

Дата реєстрації авторського права 

 
13.07.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Красота-Мороз Ганна 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 технічного характеру «Презентація 

проекту «Best Result» з технічним завданням» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Мета проекту «BEST RESULT» - оптимізація та удосконалення процесу 

проведення турнірів з карате, інших видів єдиноборств. Завдання проекту 

«BEST RESULT»: створення та впровадження програми «BEST RESULT» 

у рамках проведення змагань з кіокушин куміте, ката, фул-контакткуміте, 

інших єдиноборств. 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

106151 

Дата реєстрації авторського права 

 
13.07.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Кожевнік Катерина Олександрівна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 
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Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 

Складений твір, фотографічний твір 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

Збірка фотографічних творів «Подих машин» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

Серія присвячена фотографіям автомобілів в поєднанні з ніжними 

малюнками природи та різкими слідами бруду. Різноманіття кольорів 

та моделей машин з безповторними візерунками краплин дощу, 

шматочків снігу, криги та бруду створюють свій настрій на кожній 

фотороботі. 
 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

106152 

Дата реєстрації авторського права 
 

13.07.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 

Зубрицька Анастазія Іванівна, Гура Надія 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) 
 

 

Опис «Гра «Medalias» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

Гра для медиків і для тих, хто хоче знати більше. Розкажи, намалюй і 

покажи нас. 
 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

106153 

Дата реєстрації авторського права 
 

13.07.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 

Корогод Лариса Петрівна, Вишняков Василь Миколайович, 

Городецький Олександр Володимирович, Кравченко Алла Василівна, 

Лисенко Світлана Олександрівна, Макєшина Юлія Вікторівна, 

Острянський Микола Павлович, Самошкіна Марина Григорівна 
Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 

 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

Навчальний посібник «Спортивна культура особистості» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  
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Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

106154 

Дата реєстрації авторського права 

 
13.07.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Корогод Лариса Петрівна, Бугуйчук Віталій Васильович, Лисенко 

Світлана Олександрівна, Самошкіна Марина Григорівна, Чуднова 

Тетяна Артемівна, Довганенко Роман Олександрович, Макєшина 

Юлія Вікторівна, Кравченко Алла Василівна, Острянський Микола 

Павлович, Городецький Олександр Володимирович, Вишняков 

Василь 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 «Особистість. Спорт. Духовна культура: інтегральний 

вимір» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

106155 

Дата реєстрації авторського права 

 
13.07.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Калюжний Микола Михайлович, Ніколаєв Іван Михайлович, Хряпкін 

Олександр Володимирович, Колісник Вікторія Іванівна, Чернов Андрій 

Борисович, Топчій Андрій Григорович 
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 «Імітаційно-математична модель дослідження 

ефективності алгоритму обчислення оцінок подібності при розпізнаванні 

джерел радіовипромінювання методом статистичних випробувань 

(Розпізнавання - 3,0)» («Розпізнавання - 3,0») 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

 

 
 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

106156 

Дата реєстрації авторського права 

 
13.07.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Маглюй Сергій Анатолійович 
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Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 

Товариство з обмеженою відповідальністю «АРЕОН КОНСАЛТИНГ» 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 

Комп'ютерна програма 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

Комп'ютерна програма «Оmnicenter» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

 
 
 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

106157 

Дата реєстрації авторського права 
 

13.07.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 

Федоренко Дмитро Сергійович, Покалюк Віктор Миколайович, 

Чорномаз Іван Костянтинович, Куценко Станіслав Васильович, 

Черненко Олександр Миколайович, Куліца Олег Сергійович, Бас 

Олег Володимирович 
Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 

 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 

Літературний письмовий твір навчального характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

Навчальний посібник «Методи і засоби деконтамінації» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

Розкрито завдання та види деконтамінації, організаційні засади та 

методи проведення спеціальної обробки. 
 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

106158 

Дата реєстрації авторського права 
 

13.07.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 

Островський Андрій Олегович 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 

 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 

Літературний письмовий твір 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

Книга «ЖИЗНЬ ПРОСТО БИЗНЕС» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

Ця книга про те, що бізнес - це одна з форм твого життя, твого земного 

буття.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

106159 

Дата реєстрації авторського права 

 
13.07.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Ківва Тетяна Степанівна, Стеля Олег Борисович, Сіренко Ігор 

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 «Обчислення моментів інерції багатошарового 

осесиметричного тіла» («Momenty V1.0») 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Призначена для обчислення центра ваги та полярного і екваторіального 

моментів багатошарового осесиметричного тіла з оперенням. 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

106160 

Дата реєстрації авторського права 

 
13.07.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Айлікова Ганна Вітольдівна, Кошева Катерина Володимирівна, 

Толмачова Юлія Михайлівна, Тугай Галина Петрівна, Сивак Оксана 

Олегівна 
Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

Державне підприємство Український державний науково-дослідний 

інститут проектування міст «ДІПРОМІСТО» імені Ю. М. Білоконя 
Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Твір містобудування 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Проект твору містобудування «Внесення змін до генерального плану 

міста Канева Черкаської області» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Містобудівна документація довгострокового бачення майбутнього, 

метою розробки генерального плану є визначення довгострокової 

стратегії територіального та економічного розвитку населеного 

пункту на період 15-20 років. 
 
 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

106161 

Дата реєстрації авторського права 

 
13.07.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Шпилевський Іван Іванович, Айлікова Ганна Вітольдівна, Палєха 

Юрій Миколайович, Сивак Оксана Олегівна, Геращенко Ольга 

Михайлівна 
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Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

Державне підприємство Український державний науково-дослідний 

інститут проектування міст «ДІПРОМІСТО» імені Ю. М. Білоконя 
Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Твір містобудування 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Проект твору містобудування «Схема планування території 

Кременчуцького району Полтавської області» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Розробляється для раціонального використання території району, 

визначає довгострокові параметри містобудівного розвитку території, 

передбачає раціональне використання його території, створення та 

підтримання повноцінного та життєвого середовища. 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

106162 

Дата реєстрації авторського права 
 

13.07.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 

Марцинів Олег Дмитрович 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 

Товариство з обмеженою відповідальністю «Всеукраїнська концертно-

театральна компанія «Київ» 
Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 

Літературний письмовий твір 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

Літературний письмовий твір «Сценарій концерту для соціальної 

суспільно-мистецької акції, присвяченої Дню захисника України на 

свято Покрови Пресвятої Богородиці «Вони присягнули на мир і волю» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Концерт розрахований на проведення в Київському Палаці спорту. 
 
 
 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

106163 

Дата реєстрації авторського права 
 

13.07.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 

Марцинів Олег Дмитрович 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 

Товариство з обмеженою відповідальністю «Всеукраїнський центр 

концертно-театральних програм «Святовид» 
Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 

Літературний письмовий твір 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

Літературний письмовий твір «Сценарій концерту для соціальної 

суспільно-мистецької акції «Пам'ятаємо-перемагаємо!», присвяченої 

Дню пам'яті та примирення і Дню перемоги над нацизмом у Другій 

світовій війні» 
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Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Сценарій суспільно-мистецької акції, що буде проводитися на 

території Національного музею історії України. 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

106164 

Дата реєстрації авторського права 

 
13.07.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Гонзір Микола Володимирович 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Музичний твір з текстом, складений твір 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Збірник пісень «Сторінки життя» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

«Тюльпани», «Весна», «Мамині чорнобривці», «Поцілунки», «Карпати», 

«Осінь», «Рози», «Діти-квіти», «А ти красива», «Карі очі», «Будь кохана», 

«Люди-птахи», «Вінницькі фонтани», «Друзі», «Любить життя». 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

106165 

Дата реєстрації авторського права 

 
13.07.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Раскоша Юлія Сергіївна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Твір архітектури 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Твір архітектури «Архитектурные решения одноквартирного жилого 

дома «Drozdovo House» («Drozdovo House») 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

У творі запропоновані архітектурні рішення будівництва сучасного 

одноквартирного житлового будинку з експлуатованими дахами. 
 
 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

106166 

Дата реєстрації авторського права 

 
13.07.2021 



Авторське право і суміжні права. Бюлетень № 66, 2021 

 

114 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Загорянська Олена Леонідівна, Сосновська Юлія Русланівна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Наукова стаття «Державне управління регіональним розвитком 

туризму: проблеми та шляхи вирішення» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

У статті проведено аналіз туристичного потенціалу України на прикладі 

Полтавської області, визначено структуру та функції державного 

управління регіональним розвитком туризму, досліджено становлення 

органу державного регулювання в сфері туризму України. 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

106167 

Дата реєстрації авторського права 

 
13.07.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Загорянська Олена Леонідівна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Наукова стаття «Екскурсійна діяльність як перспективний напрям 

розвитку туристичної галузі» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Стаття присвячена аналізу ролі екскурсійної діяльності у розвитку 

вітчизняного туризму. 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

106168 

Дата реєстрації авторського права 
 

13.07.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 

Ярова Лариса Олегівна, Тарнавська Марина Миколаївна 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 

 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 

Літературний письмовий твір навчального характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

Літературний письмовий твір навчального характеру «Навчально-

методичні матеріали для підготовки до державного екзамену з теорії 

перекладу, аспектного перекладу англійської та німецької мов та 
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прикладної лінгвістики для студентів факультету іноземних мов 

спеціальностей 035.10 Прикладна лінгвістика (англійська, німецька 

мови/німецька, англійська мови) та 035.04 Германські мови і літератури 

(Переклад включно) (англійська, німецька мови/німецька, англійська мови) 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

106169 

Дата реєстрації авторського права 

 
13.07.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Пономаренко Євгеній Георгійович, Ломакіна Ольга Сергіївна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Науковий твір «Методи аналізу екологічних систем та процесів» 

конспект лекцій (для студентів 1 та 2 курсів усіх форм навчання 

першого (бакалаврського) рівня спеціальності 183 - Технології захисту 

навколишнього середовища) 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
Опублікування: Пономаренко Є. Г., Ломакіна О. С. Методи аналізу 

екологічних систем та процесів» конспект лекцій (для студентів 1 та 2 

курсів усіх форм навчання першого (бакалаврського) рівня спеціальності 

183 - Технології захисту навколишнього середовища) / Харків : ХНУМГ 

ім. О. М. Бекетова, 2020. - Режим доступу: https://eprints.kname.edu.ua/55828/ 
Анотація  

Сучасна прикладна екологія є по суті системною дисципліною, 

оскільки в її основі лежить поняття екологічної системи - комплексу 

живих і косних компонентів, що пов'язані потоками речовин та енергії. 

 
 

 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

106170 

Дата реєстрації авторського права 

 
13.07.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Довгенко Яна Олексіївна, Яременко Людмила Іванівна, Яременко 

Юрій Вікторович 
Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру «Оцінка соціально-

економічного розвитку України комплекснозначною змінною» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
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Анотація  

У статті адаптовано методику комплекснозначної економетрії для 

оцінки соціально-економічного розвитку регіонів України, оцінено 

розвиток регіонів України за цією методикою, побудовано 

комплекснозначні тренди оцінки соціально-економічного розвитку. 
 
 
 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

106171 

Дата реєстрації авторського права 
 

13.07.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 

Анісімова Олена Едуардівна, Горлова Анастасія Василівна 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 

 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

Навчально-методичний посібник «Партнерська взаємодія як складова 

адаптації студентів-першокурсників до умов закладу вищої освіти» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

Даний посібник рекомендований кураторам академічних груп, 

тьюторам, заступникам деканів з виховної роботи, викладачам, 

педагогам-практикам, представникам органів місцевої влади, 

студентського самоврядування, роботодавцям. 
 
 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

106172 

Дата реєстрації авторського права 
 

13.07.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 

Верезубенко Микола Миколайович 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 

 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

Наукова стаття «Лексико-граматичні особливості перекладу 

німецькомовних текстів у галузі юриспруденції» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

Опублікування: Верезубенко М. М. Лексико-граматичні особливості 

перекладу німецькомовних текстів у галузі юриспруденції // Наукові 

записки. Серія: Філологічні науки. - 2020. - Випуск 187. - С. 593-600.  
Анотація  

 
 

 

 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

106173 

Дата реєстрації авторського права 

 
13.07.2021 



Авторське право і суміжні права. Бюлетень № 66, 2021 

 

117 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Бакіна Тетяна Володимирівна, Грибова Діана Вікторівна, Захарченко 

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) 

 

 

Науковий твір «ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ 

ОЦІНКИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ СІЛЬСЬКОГО ТУРИЗМУ» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Проаналізовано особливості оцінки результатів туристичної діяльності в 

сільській місцевості. Сформульовано основні методологічні принципи 

оцінки результатів діяльності в сфері сільського туризму. Запропоновано 

комплекс показників для аналізу характеру функціонування сфери 

сільського туризму. 
 
 
 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

106174 

Дата реєстрації авторського права 
 

13.07.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Землянська Аліна Вікторівна, Землянський Анатолій Миколайович 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 

 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

Наукова стаття «Екзистенційні пошуки «втраченого покоління» в 

романі С. Жадана «Ворошиловград» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

У студії висвітлюється екзистенційний вимір роману С. Жадана 

«Ворошиловград» в контексті теми «втраченого покоління» 1990-х 

років. Акцент зроблено на категорії «загубленості», «втраченості» в 

аспекті філософії екзистенціалізму, визначення суті «межової ситуації» 

в житті персонажів. 
 
 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

106175 

Дата реєстрації авторського права 
 

13.07.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 

Землянська Аліна Вікторівна, Землянський Анатолій 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) 

 

 

Наукова стаття «Образ шпигуна в романі С. Постоловського «Ворог, 

або гнів Божий» - герой чи злочинець?» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Стаття присвячена аналізу образів головних персонажів – шпигунів, у 

романі С. Постоловського «Ворог, або Гнів Божий». Акцент робиться 

на авторському обігруванні традиційних уявлень про типовий образ 

шпигуна, виведених у творах попередників, та оновленні цих образів 

відповідно до реалій сучасності.  
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

106176 

Дата реєстрації авторського права 

 
13.07.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Красько Владислав Васильович 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Ілюстрація, літературний письмовий твір 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Опис з ілюстраціями «brand book - BEER BOSS» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

 

 
 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

106177 

Дата реєстрації авторського права 

 
13.07.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Цупа Василь Васильович 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Ілюстрація, літературний письмовий твір 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Опис з ілюстраціями «Guideline - Всім pptx» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  
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Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

106178 

Дата реєстрації авторського права 
 

13.07.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 

Балджи Марина Дмитрівна, Котова Інна Миколаївна, Тарасова 

Кристина Ігорівна, Нездоймінов Сергій Георгійович, Ковальов 

Анатолій Іванович, Карпов Володимир Анатолійович, Бедрадіна 

Ганна Костянтинівна, Носаченко 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) 
 

 

Письмовий твір «Моделювання розвитку інклюзивної економіки за 

рахунок внутрішніх ресурсів туристично активних регіонів України» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

Звіт про науково-дослідну роботу щодо процесу моделювання розвитку 

інклюзивної економіки як складної системи відносин, спрямованої на 

максимальну зайнятість й взаємодію усіх суб'єктів господарювання й 

проживання з метою розвитку туристичної сфери у регіонах України. 
 
 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

106179 

Дата реєстрації авторського права 
 

13.07.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 

Єфименко Тетяна Іванівна, Ловінська Людмила Геннадіївна, Олійник 

Яна Вікторівна, Кучерява Мар'я Василівна, Зінченко Алла Григорівна, 

Коритник Лілія 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) 
 

 

Літературний письмовий твір «Робоча програма курсу підвищення 

кваліфікації «Нефінансова звітність: механізм формування та 

інформаційне забезпечення» (галузь знань 07 «Управління та 

Адміністрування», спеціальність 071 «Облік і оподаткування», рівень 

освіти третій (освітньо-науковий), форма навчання очна та дистанційна)» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

Метою документа є формування навчально-методичного забезпечення 

курсу підвищення кваліфікації «Нефінансова звітність: механізм 

формування та інформаційне забезпечення». 
 

 

 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

106180 

Дата реєстрації авторського права 

 
13.07.2021 
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Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Федонюк Лариса Ярославівна, Кованова Елеонора Миколаївна, 

Ремінецький Борис Ярославович, Єрошенко Галина Анатоліївна, 

Ваценко Анжела Володимирівна, Предерій Ніна Олександрівна, 

Улановська-Циба Наталія Аркадіївна, Ханнанова Олеся Равілівна 
Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Ілюстрація, літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Наукова стаття «Эпигенетические и генетические аспекты фенотипов 

синдромов Прадера-Вилли и Ангельмана» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Вивчення епігенетичних і генетичних механізмів геномного імпритингу і 

однобатьківської дисомії, як найбільш частих порушень при синдромі 

Прадера-Віллі та синдромі Ангельмана, сприяє розкриттю особливостей 

патогенезу цих генетичних аномалій і створює основу для пошуку 

нових методів. 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

106181 

Дата реєстрації авторського права 

 
13.07.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Міщук Галина Юріївна, Юрчик Галина Миколаївна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Наукова стаття «Проблеми реалізації соціальної політики у забезпеченні 

зайнятості осіб з інвалідністю в Україні» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Проаналізовано результативність соціального захисту осіб з інвалідністю 

за напрямами забезпеченості технічними засобами реабілітації та 

впливу державної соціальної допомоги. Систематизовано складові 

механізму сприяння працевлаштуванню інвалідів, запропоновано 

напрями розширення сфери зайнятості. 
 
 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 
 

 

106182 

Дата реєстрації авторського права 
 

13.07.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 

Юрчик Галина Миколаївна, Самолюк Наталія 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) 

 

 

Наукова стаття «Теоретичні аспекти формування, розподілу та 

перерозподілу доданої вартості» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Проведено критичний аналіз положень щодо сутності, складових та 

методів розрахунку доданої вартості. Обґрунтовано процес формування 

доданої вартості відповідно до комплексного підходу. Визначено механізм 

її розподілу та перерозподілу між суб'єктами економіки. Окреслено 

основні напрями аналізу. 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

106183 

Дата реєстрації авторського права 

 
13.07.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Прокопенко Андрій Іванович, Доценко Світлана Олексіївна, Москаленко 

Володимир Валентинович, Лебедєва Вікторія Володимирівна, Толяренко 

Наталія Ігорівна, Алієв Хан Магамед огли 
Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Навчальний посібник «Технології дистанційного навчання: діяльності 

та ресурси MOODLE» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
Опублікування: Прокопенко А. І., Доценко С. О., Москаленко В. В., 

Лебедєва В. В., Толяренко Н. І. Алієв Х. М. Технології дистанційного 

навчання: діяльності та ресурси MOODLE : навч. посіб. - Харків :  

СГ НТМ «Новий курс», 2021. - 50 с. 
Анотація  

Посібник є продовженням (другою частиною) посібника «Технології 

дистанційного навчання: методологія створення та супроводу навчальних 

курсів». В даному посібнику продовжується опис методики та технології 

створення дистанційних курсів в умовах змішаної та дистанційної 

форм навчання. 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

106184 

Дата реєстрації авторського права 

 
13.07.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Чухрай Ірина Любомирівна, Горик Данило 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 «Probiotics» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Запропонована комп'ютерна програма дозволяє здійснити пошук 

пробіотика чи пробіотиків, які відповідають заданим вимогам за 

наступними параметрами: форма випуску; виробник; умови відпуску 

з аптеки; форма реєстрації; можливість застосування дітям; склад; 

показання до застосування. 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

106185 

Дата реєстрації авторського права 

 
13.07.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Бабарикіна Надія 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 «Громадянська активність та її вплив на процес 

децентралізації» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

В статті проаналізовано необхідність та засоби залучення громадян та 

громад до участі в процесі децентралізації. Ефективність врядування 

шляхом децентралізації збільшується за умови належної підготовленості 

органів місцевого самоврядування та громад. Запровадження 

демократичних механізмів взаємодії. 

 
 

 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

106186 

Дата реєстрації авторського права 

 
13.07.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Харченко Тетяна Гадульзянівна, Міквабішвілі Марина 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) 

 

 

Дидактичний посібник «Мовне портфоліо з італійської мови для учнів 

старших класів «IL MIO PORTFOLIO» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
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Анотація  

Дидактичний посібник розроблений для розвитку італійськомовної 

навчально-стратегічної компетентності у учнів старшої школи. 

Портфоліо складається з трьох структурних блоків: мовний паспорт, 

мовна біографія та досьє. Кожен блок містить вправи для розвитку 

навчально-стратегічної. 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

106187 

Дата реєстрації авторського права 

 
13.07.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Полєжаєва Світлана Михайлівна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Книга «Тайм-менеджмент працюючої мами» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
Опублікування: Полєжаєва С. М. Тайм-менеджмент працюючої мами / 

Світлана Полєжаєва. - К. : ТОВ «Поліграфічна точка», 2021. - 240 с. 
Анотація  

 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

106188 

Дата реєстрації авторського права 

 
13.07.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Марченко Василь Васильович 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Ілюстрація, літературний письмовий твір науково-популярного 

характеру 
Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Літературний письмовий твір науково-популярного характеру з 

ілюстраціями «Альтернативная энергия - Земное тяготение» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

 
 

 

 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

106189 

Дата реєстрації авторського права 

 
13.07.2021 
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Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Гарюк Григорій Іванович, Кулікова Олена Олександрівна, Філатова 

Ірина Вікторівна 
Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Монографія «Хронічний ларингіт як багатофакторна проблема 

отоларингології» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

В отоларингології хронічні запальні захворювання гортані є поширеною 

патологією. Хронічний ларингіт виникає як результат дії комплексу 

факторів, як екзогенних, діючих безпосередньо на слизову оболонку 

гортані, так і ендогенних, пов'язаних з патологією внутрішніх органів 

і стану імунітету хворого. 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

106190 

Дата реєстрації авторського права 

 
13.07.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Корніль Тетяна Леонівна, Ахієзер Олена Борисівна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

Науковий твір «Математическое программирование: Примеры 

выполнения заданий. Обязательные (контрольные) задания. 

Методические указания для студентов заочного обучения экономических 

специальностей» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

Опублікування: Математическое программирование: Примеры 

выполнения заданий и обязательные (контрольные) задания. 

Методические указания для студентов заочного обучения экономических 

специальностей. / Сост. Корниль Т. Л., Ахиезер Е. Б. - Харьков :  

НТУ «ХПИ», 2006. - 44 с. - Рус. яз. 
Анотація  

 
 
 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

106191 

Дата реєстрації авторського права 
 

13.07.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 

Кулікова Олена Олександрівна, Лозова Юлія Вікторівна, Чумакова 

Аліна Володимирівна 
Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 
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Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Навчальний посібник для самостійної роботи «Гострий середній отит 

у дітей (клініка, діагностика, лікування)» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

В останні роки проблема гострого середнього отиту (ГСО) набуває все 

більшої актуальності. У посібнику представлена клініка ГСО, діагностика 

і методи лікування. 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

106192 

Дата реєстрації авторського права 

 
13.07.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Корніль Тетяна Леонівна, Тимченко Ліля Сергіївна, Голотайстрова 

Галина Олександрівна 
Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Навчально-методичний посібник «Теорія ймовірностей у прикладах і 

задачах» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
Опублікування: Теорія ймовірностей у прикладах і задачах : навч.-

метод. посіб. / Т. Л. Корніль, Л. С. Тимченко, Г. О. Голотайстрова. - 

Харків : НТУ «ХПІ», 2017. - 124 с. 
Анотація  

Посібник містить теоретичний довідковий матеріал, докладно розібрану 

велику кількість прикладів, задач та набір типових завдань для виконання 

індивідуальних домашніх завдань. 

 
 

 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

106193 

Дата реєстрації авторського права 

 
13.07.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Корніль Тетяна Леонівна, Голотайстрова Галина Олександрівна, 

Гардер Сергій Євгенович 
Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Навчально-методичний посібник «Вища математика у прикладах і 

задачах. Частина І. Елементи лінійної алгебри. Аналітична геометрія 

на площині» 
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Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
Опублікування: Вища математика у прикладах і задачах. Частина І. 

Елементи лінійної алгебри. Аналітична геометрія на площині : навч.-

метод. посіб. / Корніль Т. Л., Голотайстрова Г. О., Гардер С. Є. - Харків : 

Друкарня Мадрид, 2020. - 80 с. : табл. 8, іл. 9. - Бібліогр. : с. 76 (5 назв). 
Анотація  

Посібник містить теоретичний довідковий матеріал, докладно розібрано 

велику кількість прикладів, задач та набір типових завдань для 

виконання індивідуальних домашніх завдань. 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

106194 

Дата реєстрації авторського права 

 
13.07.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Корніль Тетяна Леонівна, Тимченко Ліля Сергіївна, Голотайстрова 

Галина Олександрівна 
Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Науковий твір «Математична статистика. Методичні вказівки і 

варіанти індивідуальних домашніх завдань для студентів економічних 

спеціальностей» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
Опублікування: Математична статистика. Методичні вказівки і варіанти 

індивідуальних домашніх завдань для студентів економічних спеціальностей 

/ уклад. Т. Л. Корніль, Л. С. Тимченко, Г. О. Голотайстрова. - Харків : 

НТУ «ХПИ», 2018. - 68 с. 
Анотація  

 

 
 

 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

106195 

Дата реєстрації авторського права 

 
13.07.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Кулікова Олена Олександрівна, Бобрусь Артем Борисович, Чумакова 

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) 

 

 

Навчальний посібник для самостійної роботи слухачів «Використання 

фізіотерапії в комплексному лікуванні секреторного середнього отиту 

у дітей» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

У посібнику представлена клініка секреторного середнього отиту 

(ССО) у дітей і фізіотерапевтичні методи лікування, зокрема використання 
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ендаурального фонофорезу з різними препаратами, який, з нашої 

точки зору, є найбільш ефективним методом терапії при цій патології. 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

106196 

Дата реєстрації авторського права 

 
13.07.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Якименко Ангеліна 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 «Несподівана зустріч» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

106197 

Дата реєстрації авторського права 

 
13.07.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Горбань Анатолій Вікторович, Шевчук Владислава Олегівна 

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 «Навчально-методичний посібник для самостійної 

роботи студентів з дисципліни «Основи економічних знань для 

інженерів флоту» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
Опублікування: Горбань А. В., Шевчук В. О. Навчально-методичний 

посібник для самостійної роботи студентів з дисципліни «Основи 

економічних знань для інженерів флоту». - Київ : ДУІТ, 2021. - 90 с. 
Анотація  

Метою навчально-методичного посібника є формування системи 

теоретичних знань і практичних навичок в поглибленому освоєнні 

загальних закономірностей розвитку економіки. Завдання посібника 

спрямовані на формування у студентів технічних спеціальностей 

різних компетентностей. 
 

 

 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

106198 

Дата реєстрації авторського права 

 
13.07.2021 
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Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Данилов Віталій Миколайович 

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 «Evolv» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Дозволяє оптимізувати зубчасту пару коліс для внутрішнього або 

зовнішнього зачеплення за допомогою зміни коефіцієнтів зміщення. 

Для порівняння однієї пари коліс з іншою за питомим тиском, питомим 

ковзанням, зоною зачеплення. Є змога збереження і виведення на 

екран одночасно до трьох варіантів розрахунків. 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

106199 

Дата реєстрації авторського права 

 
13.07.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Данилов Віталій Миколайович 

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 «Planmex» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Програма дозволяє підбирати кількість зубців коліс планетарних 

механізмів для шести схем за вхідними даними (кількість сателітів, 

різні модулі зубчастих коліс на здвоєному сателіті, передаточне 

відношення, тип схеми). 
 
 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

106200 

Дата реєстрації авторського права 

 
13.07.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Левін Олег Леонідович, Поплавський Олег 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 «Донбас: сторінки минулого в контексті подій 

сьогодення» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

 

 
 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

106201 

Дата реєстрації авторського права 

 
13.07.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Літвінчук Альона Теофанівна, Купчик Лариса Євгенівна, Данилюк 

Оксана Климівна, Дзюба Майя Миколаївна 
Повне ім'я або повне офіційне 

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 Impact of Reflective Practice Questionnaires on 

Tertiary Language Education» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Розглянуто вплив рефлексії у викладанні та вивченні мовних дисциплін 

як важливого чинника підвищення якості навчання та мотивації 

студентів та викладачів у немовних ЗВО через осмислення, усвідомлення 

та критичний аналіз здатності особистості до вивчення мов, змісту, 

форм і методів навчання. 

 
 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

106202 

Дата реєстрації авторського права 

 
13.07.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Богомольський Анатолій Ілліч 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Комп'ютерна програма 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Комп'ютерна програма «Podaro4ek (podaro4ek.com.ua)» («Podaro4ek») 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

 
 

 



Авторське право і суміжні права. Бюлетень № 66, 2021 

 

130 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

106203 

Дата реєстрації авторського права 
 

13.07.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 

Зайцева Анастасія 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 «СИНОПСИС ТЕЛЕВІЗІЙНОГО 

ПРОЕКТУ «ВОКАЛЬНІ БАТАЛІЇ (ШОУ ДУЕТІВ) «ЗАСПІВАЙ ЗІ 

МНОЮ» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

Опис сюжету та основних елементів проекту протистояння вокалу, це 

про пісню, що через призму таланту може прозвучати з іншою інтонацією, 

через роки знову стати популярною. Це про талант, про шанс, про 

сміливість. 
 
 
 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

106204 

Дата реєстрації авторського права 
 

13.07.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 

Ярошевський Владислав Петрович, Беспалов Ігор Миколайович, 

Осипенко Тетяна Миколаївна 
Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 

Інженерно-технологічний інститут «Біотехніка» Національної академії 

аграрних наук України 
Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 

Літературний письмовий твір науково-практичного характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

Літературний твір науково-практичного характеру «Метод підготування 

води для тонкостінних ферментаційних комплексів» («Метод «ПВдТФК») 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

Твір призначений для отримання очищеної і знезараженої води, яка 

використовується для приготування поживного середовища для 

глибокого культивування мікроорганізмів при виробництві 

мікробіологічних засобів захисту рослин від хвороб і шкідників. 
 
 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

106205 

Дата реєстрації авторського права 
 

13.07.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 

Крутякова Валентина Іванівна, Таргоня Василь Сергійович, 

Новохацький Микола Леонідович, Бельченко Володимир 

Михайлович, Піщанська Нонна Олександрівна 
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Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

Інженерно-технологічний інститут «Біотехніка» Національної академії 

аграрних наук України 
Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір науково-практичного характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Літературний твір науково-практичного характеру «Математична 

модель інтегрованого екологічного землеробства» («Математична 

модель ІЕЗ») 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Твір призначено для визначення антропогенного впливу на агробіоценоз 

шляхом застосування механізованих агротехнологій - як індустріальних, 

так і екологічних, які передбачають використання біотехнологічних 

альтернатив як біоконверсного комплексу. 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

106206 

Дата реєстрації авторського права 

 
13.07.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Дуткевич Тетяна Вікторівна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру «Дитяча 

розвивально-корекційна психологія. Модульний навчальний посібник 

для студентів ВНЗ за напрямом підготовки 6.030103 «Практична 

психологія» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
Опублікування: Дуткевич Т. В. Дитяча розвивально-корекційна 

психологія. [текст] Модульний навчальний посібник для студентів 

ВНЗ за напрямом підготовки 6.030103 «Практична психологія». /  

Т. В. Дуткевич. - К. : Центр учбової літератури, 2017. - 304 с. 
Анотація  

 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

106207 

Дата реєстрації авторського права 

 
13.07.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Дуткевич Тетяна Вікторівна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 
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Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру «Дитяча психологія. 

Навчальний посібник» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
Опублікування: Дуткевич Т. В. Дитяча психологія. Навч. посіб. - К. : 

Центр учбової літератури, 2012. - 424 с.  
Анотація  

 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

106208 

Дата реєстрації авторського права 

 
13.07.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Дуткевич Тетяна Вікторівна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру «Дитяча психологія. 

Практикум» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

106209 

Дата реєстрації авторського права 

 
13.07.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Дуткевич Тетяна Вікторівна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Монографія «Психологія конфліктності студентів педагогічних 

спеціальностей» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

 
 

 

 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

106210 

Дата реєстрації авторського права 

 
13.07.2021 
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Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 

Дуткевич Тетяна Вікторівна 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 

 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру «Загальна 

психологія. Теоретичний курс: навчальний посібник для студентів 

галузі знань 01 Освіта» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

 
 

 
 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

106211 

Дата реєстрації авторського права 
 

14.07.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 

Клименко Олександр 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 «Ангелы с нами» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

Пісня «Ангелы с нами» належить до жанру сучасної популярної 

музики. 
 

 
 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

106212 

Дата реєстрації авторського права 
 

14.07.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 

Колесник Алла 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) 
 

 

Стаття «СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМА 

ВАЖКОВИХОВУВАНОСТІ ДІТЕЙ» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  
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Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

106213 

Дата реєстрації авторського права 

 
14.07.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Харченко Юрій 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 «Автоматизація системи оцінювання фінансового стану 

будівельного підприємства» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
Опублікування: Харченко Ю. А. Автоматизація системи оцінювання 

фінансового стану будівельного підприємства // Проблеми системного 

підходу в економіці: Збірник наукових праць. - 2020. - Випуск № 1 (75). - 

С. 149-154. 
Анотація  

В статті розроблено оболонку для автоматизації оцінювання фінансового 

стану підприємства. 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

106214 

Дата реєстрації авторського права 

 
14.07.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Коваленко Вікторія Володимирівна, Шелудько Сергій Андрійович, 

Радова Наталія Володимирівна, Муршудли Фахрі Фуад огли, Гончар 

Катерина Олександрівна 
Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Стаття «Internatinal standards for bank capital regulation» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

106215 

Дата реєстрації авторського права 

 
14.07.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Звєряков Михайло Іванович, Коваленко Вікторія Володимирівна, 

Сергєєва Олена Стеапанівна 
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) 

 

 

Підручник «Управління фінансовою стійкістю банків» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

106216 

Дата реєстрації авторського права 

 
14.07.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Звєряков Михайло Іванович, Коваленко Вікторія Володимирівна, 

Шелудько Сергій Андрійович, Шараг Олена Сергіївна 
Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Стаття «FinTech sector and banking bussines: competition or symbiosis?» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

106217 

Дата реєстрації авторського права 

 
14.07.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Коваленко Вікторія Володимирівна, Шелудько Сергій Андрійович, 

Кретов Дмитро Юрійович, Макуха Сергій Миколайович, Луньова 

Ольга 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 «Risk management concepts in project finance: theoretical 

framework» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  
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Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

106218 

Дата реєстрації авторського права 

 
14.07.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Коваленко Вікторія Володимирівна, Сергєєва Олена Степанівна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Стаття «Стейкхолдери та їх вплив на розвиток банківського бізнесу» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

 
 
 
 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

106219 

Дата реєстрації авторського права 
 

14.07.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 

Бартош Олег Миколайович 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 

 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 

Складений твір, твір образотворчого мистецтва 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

Збірка малюнків «Знак ідентифікатор» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Малюнки, які входять у збірку: червоний овал в золотистому обрамленні, 

зелений овал в золотистому обрамленні, подвійний червоно-зелений 

овал в золотистому обрамленні, подвійний зелено-червоний овал в 

золотистому обрамленні, чорний квадрат в золотистому обрамленні. 
 
 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

106220 

Дата реєстрації авторського права 
 

14.07.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 

Кадемія Майя Юхимівна, Люльчак Світлана Юріївна 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 

 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

Навчально-методичний посібник «Від профільного навчання до 

професійного» 
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Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

106221 

Дата реєстрації авторського права 

 
14.07.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Гарматій Ольга Василівна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

Національний університет «Львівська політехніка» 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Наукова стаття «TV News Coverage of Election-related Public Opinion 

Data: Media Literacy is Necessary for Their Consuming» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Досліджується висвітлення опитувань громадської думки у випусках 

новин українських телевізійних каналів під час президентських та 

парламентських виборів в Україні у 2019 році. 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

106222 

Дата реєстрації авторського права 

 
14.07.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Гарматій Ольга Василівна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

Національний університет «Львівська політехніка» 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Наукова стаття «Media and Scientific Literacy Development within the 

Framework of Public Engagement with Science» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Досліджується участь українських вчених у залученні громадськості 

до науки через науково-популярні медіа, що їх створюють самі науковці і 

які стали складовою медіапростору країни. 
 
 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

106223 

Дата реєстрації авторського права 

 
14.07.2021 
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Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Живецька-Денисова Алла Антонівна, Воробйова Ірина Іванівна, 

Скрипченко Наталія Яківна, Ткаченко Вікторія Борисівна, Толкач 

Сергій Миколайович, Рудакова Надія Валеріївна 
Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

Державна установа «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології імені 

академіка О. М. Лук'янової Національної академії медичних наук 

України» 
Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Науковий твір «Плацентарні фактори невиношування вагітності 

(заключний етап дослідження)» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Причина переривання вагітності у І триместрі - ембріо-ендометріальна 

дисфункція на тлі виразної експресії TNF-a та NK-CD56, слабкої експресії 

CD31/PECAM-1, негативної експресії VEGF. 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

106224 

Дата реєстрації авторського права 

 
14.07.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Брежнєва Світлана 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) 

 

 

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата 

педагогічних наук «Розвиток етноконфесійної музичної освіти менонітів-

колоністів на півдні України (кінець XVIII - початок XX століття)» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

На підставі аналізу джерельної бази в дисертації виявлено й теоретично 

обґрунтовано розвиток етноконфесійної освіти менонітів-колоністів 

Півдня України наприкінці XVIII - на початку XX ст. Схарактеризовано 

культурно-історичні передумови етноконфесійної музичної освіти.  
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

106225 

Дата реєстрації авторського права 

 
14.07.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Брежнєва Світлана Борисівна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 
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Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Наукова стаття «Реформа прусської системи освіти та її вплив на 

етноконфесійну музичну освіту менонітів на південноукраїнських 

землях кінця XVIII - початку XX ст.» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

У статті розкрито історію становлення етноконфесійної музичної 

освіти дітей менонітів на південноукраїнських землях з огляду на 

прусські освітні реформи. Проаналізовано зміст прусських реформ 

школи, а також вплив на етноконфесійну музичну освіту молоді 

менонітів на Півдні України. 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

106226 

Дата реєстрації авторського права 

 
14.07.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Брежнєва Світлана 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 педагогічних 

наук «Розвиток етноконфесійної музичної освіти менонітів-колоністів 

на півдні України (кінець XVIII - початок XX століття)» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

На підставі аналізу джерельної бази в дисертації виявлено й теоретично 

обґрунтовано розвиток етноконфесійної освіти менонітів-колоністів 

Півдня України наприкінці XVIII - на початку ХХ ст. Схарактеризовано 

культурно-історичні передумови етноконфесійної музичної освіти.  
 
 
 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

106227 

Дата реєстрації авторського права 
 

14.07.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 

Брежнєва Світлана 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 «Historical and pedagogical chronology of the development of 

ethno-confessional musical education of Mennonites in the South of Ukraine 

(end of the XVIII - early XX centuries)» 
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Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

У статті пояснено історичні та хронологічні засади розвитку музичної 

освіти менонітів на Півдні України (з кінця XVIII століття до початку 

ХХ століття). Основною проблемою дослідження є підтримка цілісності 

етнорелігійної менонітської групи серед представників титульної нації. 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

106228 

Дата реєстрації авторського права 

 
14.07.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Молчанова 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) 

 

 

Роман «Искушение ароматом» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

У романі автор поєднала парфум, наділений містичною таємницею, з 

тінню. У цій композиції було використано думки про самостійність, 

пошук сенсу життя і ставлення до смерті. 

 
 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

106229 

Дата реєстрації авторського права 

 
14.07.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Сироватіна Ольга 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 казок «Добрые сказки для детей» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

У збірці авторських казок представлено казки для дітей дошкільного 

та молодшого шкільного віку. Цікаві пригоди, добрі казкові герої, 

фантастичні подорожі в космос, казки на новий лад - все це та багато 

іншого чекає маленьких читачів. 
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Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

106230 

Дата реєстрації авторського права 

 
14.07.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Корогод Лариса Перівна, Макєшина Юлія Вікторівна, Лисенко 

Світлана Олександрівна, Острянський Микола Павлович, Городецький 

Олександр Володимирович, Кравченко Алла Василівна, Самошкіна 

Марина Григорівна, Вишняков Василь 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 «Спортивна 

культура особистості як феномен у просторі міждисциплінарних 

соціально-гуманітарних досліджень» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

106231 

Дата реєстрації авторського права 

 
14.07.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Корогод Лариса Петрівна, Лисенко Світлана Олександрівна, Прокоф'єв 

Федір Іванович, Бугуйчук Віталій Васильович, Острянський Микола 

Павлович, Городецький Олександр Володимирович, Самошкіна 

Марина Григорівна, Кравченко Алла Василівна, Макєшина Юлія 

Вікторівна, Вишняков Василь Миколайович, Черненко Анна Анатоліївна, 

Горбенко 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) 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру «Формування 

гуманістичного світогляду молоді у сфері фізичної культури і спорту» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

 

 
 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

106232 

Дата реєстрації авторського права 

 
14.07.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Матрос Ольга Олександрівна 
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Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Навчальний посібник «Система соціального захисту в Україні» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
Опублікування: Система соціального захисту в Україні : навч. посіб. / 

МОН України, Уманський держ. пед. ун-т імені Павла Тичини ; уклад. 

О. О. Матрос. - Умань : ВПЦ «Візаві», 2021. - 175 с. 
Анотація  

Навчальний посібник з курсу «Система соціального захисту в Україні» 

включає програму курсу та його структуру в межах планових годин з 

поділом на змістові модулі. Він відображає основні законодавчі акти із 

соціального захисту прав населення та розкриття змісту законів та 

підзаконних актів. 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

106233 

Дата реєстрації авторського права 

 
14.07.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Дудник Наталія Аркадіївна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Навчально-методичний посібник «Організація і керівництво дошкільною 

освітою» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
Опублікування: Організація і керівництво дошкільною освітою: 

навч.-метод. посіб. для студ. спец. «Дошкільна освіта» / МОН України, 

Уманський держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини ; уклад. Н. А. Дудник. - 

Умань : ВПЦ «Візаві», 2018. - 212 с. 
Анотація  

У навчально-методичному посібнику висвітлено загальні питання 

становлення і розвитку, сучасні теоретичні підходи до розробки системи 

дошкільної освіти в Україні. Представлено нормативно-практичні 

орієнтири з питань діяльності системи управління дошкільною освітою 

та закладу дошкільної освіти. 

 
 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

106234 

Дата реєстрації авторського права 

 
14.07.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Дудник Наталія Аркадіївна, Кривда Валентина Савівна 

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 «Сімейна педагогіка» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
Опублікування: Сімейна педагогіка : навчально-методичний 

посібник. Вид. 2-е. доп., перероб. / уклад. Н. А. Дудник, В. С. Кривда. - 

Умань, 2021. - 148 с. 
Анотація  

Навчально-методичний посібник з курсу «Сімейна педагогіка» укладено 

відповідно до вимог кредитно-модульної системи навчання. Він включає 

програму курсу та його структуру в межах планових годин з поділом 

на змістові модулі, а також матеріали для практичних занять, завдання 

для самостійної роботи. 
 
 
 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

106235 

Дата реєстрації авторського права 
 

14.07.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 

Зарудняк Наталя Іванівна 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 

 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

Наукова стаття «Тема самогубства в малій прозі О. Де» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

Опублікування: Зарудняк Н. І. Тема самогубства в малій прозі О. Де // 

Філологічний вісник Уманського державного педагогічного університету 

імені Павла Тичини. - 2013. - Випуск 4. - С. 135-141.  
Анотація  

У статті досліджуються проблеми вибору, причини та шляхи подолання 

екзистенційної порожнечі на прикладі новели О. Де «Я вернусь». 
 
 
 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

106236 

Дата реєстрації авторського права 
 

14.07.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 

Зарудняк Наталя Іванівна 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 

 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

Наукова стаття «Вплив Івана Яковича Франка на життєвий та 

творчий шлях Олександера Де» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

Опублікування: Зарудняк Н. І. Вплив Івана Яковича Франка на 

життєвий та творчий шлях Олександера Де // Філологічний часопис : 

збірник наукових праць. - 2017. - Випуск 2 (10). - С. 227-234. 
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Анотація  

У статті здійснено спробу з'ясувати вплив Івана Яковича Франка на 

життєвий і творчий шлях Олександера Де. Розглянуто деталі життєвих 

та творчих біографій, наведено аргументи на підтвердження тези про 

духовну спорідненість авторів. Олександера Де зараховуємо до людей 

франківського типу. 
 
 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

106237 

Дата реєстрації авторського права 

 
14.07.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Опацький Ігор Юрійович 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Наукова стаття «Етнографічні дослідження Хрисанфа Ящуржинського 

на Уманщині (1911-1923)» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

У статті залучено до наукового обігу листи етнографа, краєзнавця 

Хрисанфа Петровича Ящуржинського до Петра Петровича Курінного. 

Висвітлено та прокоментовано різні аспекти біографії Хрисанфа 

Ящуржинського, зокрема його участь у пам'яткоохоронній і музейній 

справі на Уманщині. 

 
 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

106238 

Дата реєстрації авторського права 

 
14.07.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Перепелюк Ольга 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) 

 

 

Стаття «Навчально-методичне забезпечення підготовки хористів 

парафіяльних храмів Київської єпархії в другій половині ХІХ ст.» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
Опублікування: Перепелюк О. М. Навчально-методичне забезпечення 

підготовки хористів парафіяльних храмів Київської єпархії в другій 

половині ХІХ ст. // Наукові записки Вінницького державного 

педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: 

Історія. - 2021. - Випуск 36. - С. 27-34. 
Анотація  

У статті проаналізовано публікації церковної преси ХІХ століття, а 

також сучасні дослідження, у яких міститься інформація про навчання 
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церковному співу та поради для учителів, які здійснювали підготовку 

дітей-півчих. 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

106239 

Дата реєстрації авторського права 

 
14.07.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Тацієнко Віталій Сергійович, Тацієнко 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 «The Orthodox parish clergy's role in the peasant reform 

implementation in 1861 (based on Kyiv huberniya materials)» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
Опублікування: Tatsiyenko V., Tatsiyenko N. The Orthodox parish 

clergy's role in the peasant reform implementation in 1861 (based on Kyiv 

huberniya materials) // Східноєвропейський історичний вісник. - 2021. - 

Випуск 18. - С. 55-63. 
Анотація  

В статті на матеріалах Київської губернії висвітлена роль православного 

парафіяльного духовенства у впровадженні селянської реформи 1861 р. 

З'ясовано, що в ході її реалізації влада активно використовувала 

одержавлену Православну церкву для ідеологічної підтримки. 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

106240 

Дата реєстрації авторського права 

 
14.07.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Маринчина Ірина Миколаївна, Печеряга Світлана Володимирівна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Наукова стаття «Стан ендокринної функції фетоплацентарного 

комплексу при плацентарній дисфункції» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
Опублікування: Маринчина І. М., Печеряга С. В. Стан ендокринної 

функції фетоплацентарного комплексу при плацентарній дисфункції // 

The unity of science. - 2020. - Р. 114-115. 
Анотація  

У статті наведені дані обстежень 30 вагітних з плацентарною дисфункцією 

та 30 вагітних з неускладненим перебігом вагітності в термінах 20-24, 

28-32 та 34-37 тижнів гестації. Імуноферментним методом вивчали 

гормональну та білковосинтезуючу функції плаценти: визначали рівні 

плацентарного лактогену.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

106241 

Дата реєстрації авторського права 

 
14.07.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Курочкин Микола Олександрович, Головльов Денис 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 «Выгорела» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Пісня «Выгорела» це сучасна пісня у жанрі поп-музики, текст якої 

належить до любовної лірики. Яскраві і гарячі почуття часто обпалюють, 

тож, якщо ти високо злітаєш, то будь готовий і впасти. Ця пісня про 

почуття, які зігрівають своїм теплом, та наче вогонь вони можуть 

залишати опік. 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

106242 

Дата реєстрації авторського права 

 
14.07.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Вечірська Ірина Дмитрівна, Процай Наталія 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) 

 

 

Науковий твір «Методичні вказівки до практичних робіт «Методи 

перевірки правильності логічного висновку» з курсу «Математична 

логіка та теорія алгоритмів» для студентів спеціальності «Прикладна 

математика» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
Опублікування: Методичні вказівки до практичних робіт «Методи 

перевірки правильності логічного висновку» з курсу «Математична 

логіка та теорія алгоритмів» для студентів спеціальності «Прикладна 

математика» / Укл. І. Д. Вечірська, Н. Т. Процай. - Харків : НТУ «ХПІ», 

2015. - 28 с. 
Анотація  

Методичні вказівки містять короткі теоретичні відомості, велику 

кількість розібраних зразків, а також прикладів для самостійного 

розв'язання, призначених для практичних занять. 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

106243 

Дата реєстрації авторського права 

 
14.07.2021 
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Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Вечірська Ірина Дмитрівна, Процай Наталія 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) 

 

 

Науковий твір «Методичні вказівки до практичних робіт «Логіка 

висловлювань. Аналіз формул логіки висловлювань з курсу «Математична 

логіка та теорія алгоритмів» для студентів спеціальності «Прикладна 

математика» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
Опублікування: Методичні вказівки до практичних робіт «Логіка 

висловлювань. Аналіз формул логіки висловлювань з курсу «Математична 

логіка та теорія алгоритмів» для студентів спеціальності «Прикладна 

математика» / Укл. І. Д. Вечірська, Н. Т. Процай. - Х. : НТУ «ХПІ», 

2015. - 16 с. 
Анотація  

Методичні вказівки містять короткі теоретичні відомості, велику 

кількість розібраних зразків, а також прикладів для самостійного 

розв'язання, призначених для практичних занять. 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

106244 

Дата реєстрації авторського права 

 
14.07.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Вечірська Ірина Дмитрівна, Четвериков Григорій Григорович, 

Процай Наталія 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) 

 

 

Науковий твір «Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни 

«Дискретні структури» для студентів усіх форм навчання напряму 

підготовки 6.050103 - Програмна інженерія» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
Опублікування: Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни 

«Дискретні структури» для студентів усіх форм навчання напряму 

підготовки 6.050103 - Програмна інженерія / Упоряд. : І. Д. Вечірська, 

Г. Г. Четвериков, Н. Т. Процай. - Харків : ХНУРЕ, 2015. - 28 с. 
Анотація  

Методичні вказівки містять короткі теоретичні відомості, велику 

кількість розібраних зразків, а також прикладів для самостійного 

розв'язання, призначених для лабораторних занять. 

 
 

 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

106245 

Дата реєстрації авторського права 

 
14.07.2021 
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Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Вечірська Ірина Дмитрівна, Четвериков Григорій Григорович, 

Процай Наталія 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) 

 

 

Науковий твір «Методичні вказівки до практичних робіт з дисципліни 

«Дискретні структури» для студентів усіх форм навчання напряму 

підготовки 6.050103 - Програмна інженерія» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
Опублікування: Методичні вказівки до практичних робіт з 

дисципліни «Дискретні структури» для студентів усіх форм навчання 

напряму підготовки 6.050103 - Програмна інженерія / Упоряд. : 

 І. Д. Вечірська, Г. Г. Четвериков, Н. Т. Процай. - Харків : ХНУРЕ, 

2015. - 24 с. 
Анотація  

Методичні вказівки містять короткі теоретичні відомості, велику 

кількість розібраних зразків, а також прикладів для самостійного 

розв'язання, призначених для практичних занять. 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

106246 

Дата реєстрації авторського права 

 
15.07.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Ксенія Ельтухі (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 «Тахикардия» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Музичний твір електронного жанру Ambient, з елементами музичних 

напрямів chillout, epic-music. 

 
 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

106247 

Дата реєстрації авторського права 

 
15.07.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Яловик Антон Володимирович, Яловик Володимир Трохимович 

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 рухових навичок у студентів вищих 

навчальних закладів засобами легкої атлетики» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
Опублікування: Формування рухомих навичок у студентів вищих 

навчальних закладів засобами легкої атлетики [Текст] : монографія / 

Яловик Антон, Яловик Володимир. - Луцьк : Вежа-Друк, 2018. - 236 с. 
Анотація  

У монографії висвітлено методику поетапного формування рухових 

навичок у студентів вищих навчальних закладів засобами легкої 

атлетики на основі контекстного підходу до навчання.  
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

106248 

Дата реєстрації авторського права 

 
15.07.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Яловик Володимир Трохимофич, Яловик Антон 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) 

 

 

Підручник «Теорія і методика відновлення працездатності» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
Опублікування: Теорія і методика відновлення працездатності [Текст] : 

підручник / Володимир Трохимович Яловик, Антон Володимирович 

Яловик. - Луцьк : Вежа-Друк, 2017. - 216 с. 
Анотація  

У науковому творі висвітлено основні питання функціонального 

харчування, відновлення та підвищення працездатності спортсменів 

до, під час тренування та після закінчення фізичного навантаження. 

 
 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

106249 

Дата реєстрації авторського права 

 
15.07.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Яловик Володимир Трохимофич, Яловик Антон 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 «Методична розробка «Функціональні харчувальні 

засоби відновлення у видах спорту з проявом витривалості» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
Опублікування: Функціональні харчувальні засоби відновлення у 

видах спорту з проявом витривалості : метод. розробка / Володимир 

Яловик, Антон Яловик. - Луцьк : Вежа-Друк, 2019. - 116 с. 
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Анотація  

У науковому творі висвітлено основні питання функціонального 

харчування, відновлення та підвищення працездатності спортсменів 

до, під час тренування та після закінчення фізичного навантаження. 
 
 
 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

106250 

Дата реєстрації авторського права 
 

15.07.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 

Яловик Володимир Трохимович, Яловик Антон 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 «Методична розробка «Функціональні фармакологічні 

засоби відновлення в спорті» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

Опублікування: Функціональні фармакологічні засоби відновлення в 

спорті [Текст] : метод. розробка / Володимир Яловик, Антон Яловик. - 

Луцьк : Вежа-Друк, 2020. - 64 с. 
Анотація  

У науковому творі висвітлено основні питання функціонального 

фармакологічного відновлення та підвищення працездатності 

спортсменів до, під час тренування та після закінчення фізичного 

навантаження. 
 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

106251 

Дата реєстрації авторського права 
 

15.07.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 

Яловик Володимир Трохимович, Яловик Антон 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) 
 

 

Підручник «Функціональні харчові та фармакологічні засоби 

відновлення спортсменів» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

Опублікування: Функціональні харчові та фармакологічні засоби 

відновлення спортсменів [Текст] : підручник / Володимир Трохимович 

Яловик, Антон Володимирович Яловик. - Луцьк : Вежа-Друк, 2021. - 

184 с. 
Анотація  

У посібнику висвітлено основні питання відновлення та підвищення 

фізичної працездатності спортсменів до, під час тренування та після 

закінчення фізичного навантаження; розглянуто основні аспекти 

функціональних харчувальних та фармакологічних засобів відновлення 

організму. 
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Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

106252 

Дата реєстрації авторського права 

 
15.07.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Сіома Микола 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) 

 

 

Мобільний додаток «JustStandards» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

106253 

Дата реєстрації авторського права 

 
15.07.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Громов 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) 

 

 

Книга «Раджа-Йога. В'яям. Керівництво з ізометричної гімнастики» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
Опублікування: Громов С. М. Раджа-Йога. В'яям. Керівництво з 

ізометричної гімнатиски / Сергій Громов. - Одеса : Делюкс, 2020. - 624 с. - 

(Серія «Раджа-Йога для всіх») 
Анотація  

У цьому виданні, вперше в навчальній літературі з йоги, детально 

висвітлені усі основні аспекти в'яям - ізометричних вправ раджа-йоги. 

Керівництво рекомендовано практикуючим йогу, цигун, бойові мистецтва, 

тим, хто займається ОФП, професійним спортсменам, тим, хто 

цікавиться східною медициною тощо. 

 
 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

106254 

Дата реєстрації авторського права 

 
15.07.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Авраменко Ольга Валентинівна, Довгенко Яна Олексіївна, Яременко 

Людмила Іванівна, Гуртовий Юрій Валерійович, Халецька Зоя 

Петрівна 
Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 
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Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру «Методична 

система оцінювання навчальних досягнень студентів спеціальності 

112 Статистика першого (бакалаврського) рівня вищої освіти з 

виробничої практики» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
«Методична система оцінювання навчальних досягнень студентів 

спеціальності 112 Статистика першого (бакалаврського) рівня вищої 

освіти з виробничої практики» для підготовки бакалаврів за освітньо-

професійною програмою Статистика (Фінансова, страхова та комп'ютерна 

статистика) у Центральноукраїнському державному педагогічному 

університеті імені Володимира Винниченка» оприлюднена на секційному 

засіданні Всеукраїнської науково-практичної конференції «Фізико-

математичні та комп'ютерні науки, технології навчання: науково-

практичні рішення та підходи молодих науковців» (листопад 2020) 

20.11.2020 у Центральноукраїнському державному педагогічному 

університеті імені Володимира Винниченка (м. Кропивницький, 

Україна) та засіданні кафедри прикладної математики, статистики та 

економіки Центральноукраїнського державного педагогічного 

університету імені Володимира Винниченка» 21.01.2021 
Анотація  

«Методична система оцінювання навчальних досягнень студентів 

спеціальності 112 Статистика першого рівня вищої освіти з виробничої 

практики» розроблена авторами для навчання студентів IV курсу 

першого рівня вищої освіти за спеціальністю 112 Статистика 

(освітньо-професійна програма: статистика). 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

106255 

Дата реєстрації авторського права 

 
15.07.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 

Велигоцький Микола Миколайович, Алексанян Карина Арутюнівна, 

Горбуліч Олександр Вікторович, Арутюнов Сергій Едуардович 
Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 

 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

Науковий твір «Спосіб діагностики функціонального стану сфінктера 

Одді при постхолецистектомічному синдромі» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

В роботі проведено дослідження функціонального стану сфінктера 

Одді при постхолецистектомічному синдромі. 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

106256 

Дата реєстрації авторського права 

 
15.07.2021 
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Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Даценко Борис Макарович, Даценко Олексій Борисович, Крамаренко 

Костянтин Олександрович, Або Галі Мохамад Суфян Ассад, Седак 

Вадим 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 «Формування степлерного ілеонального резервуарного 

анастомозу, який виключає можливість його злоякісної трансформації» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

В роботі наведений спосіб формування степлерного ілеоанального 

резервуарного анастомозу (IAPA), який включає в себе на першому 

етапі виконання колопроектомії з формуванням короткої кукси 

прямої кишки. 
 
 
 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

106257 

Дата реєстрації авторського права 
 

15.07.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 

Велигоцький Микола Миколайович, Алексанян Карина Арутюнівна, 

Шадрін Олег Валентинович, Горбуліч Олександр Вікторович 
Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 

 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

Науковий твір «Спосіб діагностики морфологічних змін у сфінктері 

Одді» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

В роботі представлено спосіб діагностики морфологічних змін у 

сфінктері Одді у хворих на постхолецистектомічний синдром. 
 
 
 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

106258 

Дата реєстрації авторського права 
 

15.07.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 

Скрипниченко Олександр Сергійович 

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 «Дівчина бойова» 
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Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Зазначена збірка творів є збірником 9 пісень, автор тексту і музики 

Скрипниченко О. С. До збірки входять наступні музичні твори з текстом 

(пісні): 1. «Україна»; 2. «Маскарад»; 3. «Полонила»; 4. «РОКнРОЛ»; 

5. «Книжки»; 6. «Дівчина Бойова»; 7. «Не питай чому»; 8. «Справжня 

сім'я; 9. «Шопінг сила». 

 
 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

106259 

Дата реєстрації авторського права 

 
15.07.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Резнік 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) 

 

 

Музичний твір з текстом «Boss» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

 

 
 

 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

106260 

Дата реєстрації авторського права 

 
15.07.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Гусєв Олег Георгійович 

Повне ім'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 «GUSIEV FRIEND`S CLUB» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Твір образотворчого мистецтва «GUSIEV FRIEND'S CLUB» 

складається з двох частин: графічної та словесної. Графічна частина 

представлена стилістично оформленим символом, що нагадує крила з 

латинською літерою G в середині. Словесна частина твору складається з 

трьох англійський слів: Gusiev friend's club. 
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Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

106261 

Дата реєстрації авторського права 

 
15.07.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Музика Денис Станіславович, Павловський Олексій Михайлович, 

Півторак Діана Олександрівна  
Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 

 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 

Комп'ютерна програма 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

 Комп'ютерна програма «Модель дистанційного управління на 

Bluetooth модулі НС-05» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

Програма розроблена з метою використання Bluetooth модуля HC-05 

як приймача для управління дистанційної моделі. Робота програми 

полягає у прийманні пакетів даних зі смартфона з послідовним виконанням 

команд руху RC-моделі залежно від типу сигналу, надісланого Bluetooth 

модулем смартфона. 
 
 
 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

106262 

Дата реєстрації авторського права 
 

15.07.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 

KOVALEVA (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 пісні «Королева тик ток» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

 
 
 
 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

106263 

Дата реєстрації авторського права 
 

15.07.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 

Музика Денис Станіславович, Павловський Олексій Михайлович, 

Півторак Діана Олександрівна  
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 «Модель дистанційного управління з системою 

налаштування положення FPV камери на основі датчика Холла» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Програма розроблена з метою використання магнітного датчика 

Холла як перемикача системи налаштування положення сервоприводів 

FPV камери в режим налаштування. 

 
 

 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

106264 

Дата реєстрації авторського права 

 
15.07.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

KRUTAYA (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 «Нечем глушить» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Пісня з текстом у віршованій куплетній формі, в сольному її виконанні, в 

якій виражаються емоційні аксіологічні переживання. 

 
 

 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

106265 

Дата реєстрації авторського права 

 
15.07.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Смирнова Ірина Михайлівна, Загородня Юлія Володимирівна, 

Максимов Сергій Борисович 
Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Стаття «Особливості підготовки морських фахівців України в умовах 

пандемії: реалії дистанційного навчання» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  
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Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

106266 

Дата реєстрації авторського права 
 

15.07.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 

Максимов Сергій Борисович 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 

 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

Стаття «Сутність стратегічного управління на транспортних 

підприємствах» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

 
 
 
 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

106267 

Дата реєстрації авторського права 
 

15.07.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 

Бугуйчук Віталій Васильович, Лисенко Світлана Олександрівна, 

Острянський Микола Павлович, Корогод Лариса Петрівна, 

Самошкіна Марина Григорівна, Москаленко Наталія Василівна, 

Чуднова Тетяна Артемівна, Кравченко Алла Василівна, Макєшина 

Юлія Вікторівна 
Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 

 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

Навчально-методичний посібник «Світогляд особистості, яка займається 

фізичною культурою і спортом» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

Опублікування: Світогляд особистості, яка займається фізичною 

культурою і спортом : Навчально-методичний посібник / За ред.  

В. В. Бугуйчук. - Дніпро : ДДАФКіС, 2006. - 98 с. 
Анотація  

 
 
 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

106268 

Дата реєстрації авторського права 
 

15.07.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 

Бугаєць Тетяна Іванівна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Усний твір 
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Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Усний твір «Аудіокнига «Пробуждённые к Жизни» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

У аудіокнизі розповідається про непохитності духовних законів, які 

діють в житті кожного з нас, і про те, як виконання їх допомагає 

уникнути непоправних помилок. 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

106269 

Дата реєстрації авторського права 

 
15.07.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Бугаєць 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) 

 

 

Літературний письмовий твір з ілюстраціями «Пробуждённые к Жизни» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

У книзі розповідається про непохитності духовних законів, які діють в 

житті кожного з нас, і про те, як виконання їх допомагає уникнути 

непоправних помилок. У ній наведено також приклад, який показує, 

як по-різному знаходить Бог Своїх дітей і наскільки несповідимі Його 

шляхи в житті кожної людини. 

 
 

 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

106270 

Дата реєстрації авторського права 

 
15.07.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Журавська Наталія Євгенівна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Стаття «Природоохоронна діяльність як об'єкт економічного аналізу 

теплосистем житлово-комунального комплексу» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  
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Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

106271 

Дата реєстрації авторського права 

 
15.07.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Журавська Наталія Євгенівна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Стаття «Забезпечення екоменеджменту виробничих процесів для 

продуктивності систем теплопостачання» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

 

 
 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

106272 

Дата реєстрації авторського права 

 
15.07.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Куліков Петро Мусійович 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Стаття «Природокористування систем теплоенергетичних об'єктів 

при підготовці технічної води в електромагнітних полях та економічний 

оптимум як основа для регуляції» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

106273 

Дата реєстрації авторського права 

 
15.07.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Палагнюк Тарас Васильович, Гнесь Наталія Олександрівна, Дороніна 

Тетяна Олексіївна, Васкан Іван Георгійович, Мосейчук Юрій 

Юрійович, Наконечний Ігор Юрійович 
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 «Авторська 

рухлива гра «Буковинські перетупи» як засіб запобігання фізичної 

перевтоми дітей» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

 
 

 
 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

106274 

Дата реєстрації авторського права 
 

15.07.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 

Куровська Дар'я В'ячеславівна 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 

 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 

Твір образотворчого мистецтва 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

Твір образотворчого мистецтва «Фірмовий стиль для бренду парфумерної 

продукції «КУРО*» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

 
 
 
 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

106275 

Дата реєстрації авторського права 
 

15.07.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 

Кудрявцева Олена Альбертівна 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 

 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

Стаття «Педагогічні умови модульно-рейтингового оцінювання якості 

педагогічних знань майбутніх вихователів» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

Опублікування: Кудрявцева О. А. Педагогічні умови модульно-

рейтингового оцінювання якості педагогічних знань майбутніх 

вихователів // Науковий вісник Південноукраїнського національного 

педагогічного університету імені К. Д. Ушинського. Серія: Педагогіка. - 

2019. - Вип. 2 (127). - С. 32-39. 
Анотація  

Стаття присвячена проблемі оптимізації системи оцінювання знань 

майбутніх вихователів. Представлено результати експериментального 

дослідження. 
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Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

106276 

Дата реєстрації авторського права 

 
15.07.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Кудрявцева Олена Альбертівна 

Повне ім'я або повне 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 дослідження оцінювання якості знань 

студентів» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
Опублікування: Кудрявцева О. А. Теоретичні засади дослідження 

оцінювання якості знань студентів // Науковий вісник Південноукраїнського 

національного педагогічного університету імені К. Д. Ушинського. 

Серія: Педагогіка. - 2016. - Вип. 1 (108). - С. 45-51.  
Анотація  

У статті проаналізовано напрями і методичні підходи вітчизняних та 

зарубіжних вчених щодо процесу оцінювання якості знань студентів в 

процесі професійної підготовки у вищих навчальних закладах.  
 
 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

106277 

Дата реєстрації авторського права 

 
15.07.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Кудрявцева Олена Альбертівна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Стаття «Педагогічні умови ефективної організації самостійної роботи 

з вивчення педагогічних дисциплін майбутніми педагогами дошкільної 

освіти в позааудиторний час» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
Опублікування: Кудрявцева О. А. Педагогічні умови ефективної 

організації самостійної роботи з вивчення педагогічних дисциплін 

майбутніми педагогами дошкільної освіти в позааудиторний час // 

Наука і освіта: науково-практичний журнал. - 2015. - № 9. - С. 118-125. 
Анотація  

У статті розглянуто різні підходи вчених до визначення поняття 

«самостійна робота студентів», «педагогічні умови»; проаналізовані 

моделі організації самостійної роботи студентів. 

 
 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

106278 

Дата реєстрації авторського права 

 
15.07.2021 
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Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Кудрявцева Олена Альбертівна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Стаття «Організація самостійної роботи студентів при підготовці 

індивідуального навчально-дослідного завдання з навчальної 

дисципліни «Основи наукових досліджень». 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
Опублікування: Кудрявцева О. А. Організація самостійної роботи 

студентів при підготовці індивідуального навчально-дослідного 

завдання з навчальної дисципліни «Основи наукових досліджень» // 

Наука і освіта: науково-практичний журнал. - 2014. - № 2. - С. 82-88. 
Анотація  

У статті розглянуто теоретичні основи організації самостійної роботи 

студентів. Запропоновані нові підходи до організації самостійної 

роботи студентів наукового характеру. 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

106279 

Дата реєстрації авторського права 

 
15.07.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Оксана Заводна (псевдонім) 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір белетристичного характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Книга «Лео та його історії. Рік до школи» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Книга «Лео та його історії. Рік до школи» включає в себе короткі 

історії про хлопчика, який описує свої вподобання, сім'ю, а також 

пригоди, які з ним трапляються.  

 
 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

106280 

Дата реєстрації авторського права 

 
15.07.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Кудрявцева Олена Альбертівна 

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 «Сучасні методи оцінювання навчальних досягнень майбутніх 

викладачів педагогічних дисциплін» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

Опублікування: Кудрявцева О.А. Сучасні методи оцінювання 

навчальних досягнень майбутніх викладачів педагогічних дисциплін // 

Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного 

університету імені К. Д. Ушинського. Серія: Педагогіка. - 2017. - 

Вип. 5 (118). - С. 48-55. 
Анотація  

У статті проаналізовані погляди вчених з проблем використання 

рейтингової системи оцінювання навчальних досягнень майбутніх 

фахівців.  
 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

106281 

Дата реєстрації авторського права 
 

15.07.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 

Трачук Діана Віорелівна, Ніколаєва Тетяна Ігорівна, Баранова Алла 

Ігорівна 
Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 

 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 

Складений твір, твір ужиткового мистецтва 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

Збірка творів ужиткового мистецтва «Авторська колекція одягу 

«Богема» із п'яти моделей» (Богема) 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

Публічний показ: 17 червня 2021 презентація на церемонії нагородження 

XXI Міжнародного конкурсу молодих дизайнерів «Печерські каштани» 

м. Київ, Україна. 
Анотація  

 
 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

106282 

Дата реєстрації авторського права 
 

15.07.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 

Ковальчук Олена Юріївна 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 

 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 

Музичний твір з текстом 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

Пісня «Я українка» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

Пісня патріотичного характеру, написана українською мовою. Описує 

самодостатність українських жінок. 
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Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

106283 

Дата реєстрації авторського права 

 
15.07.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Ходякова Галина Вікторівна, Ходякова Наталія Вадимівна 

Повне ім'я або повне 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 «Облік та обробка даних 

для підприємств в торгівельній сфері» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Програмна система здійснює обробку та облік даних підприємств, що 

займаються торгівлею і товарообігом з постачальниками та покупцями 

товарів, веде облік торгових партнерів, надає можливість формування 

звітів та їх експорту в форматі Exel. 
 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

106284 

Дата реєстрації авторського права 
 

15.07.2021 

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 
 

 

Комп'ютерна програма 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

Комп'ютерна програма «Програмна система «Візуалізація структур 

даних двійкового дерева і червоно-чорного дерева» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

Програмна система здійснює візуалізацію структур даних двійкового 

дерева і червоно-чорного дерева. Програмна система дозволяє додавати 

елементи до структур даних, видаляти додані елементи та простежувати 

процес ребалансування червоно-чорного дерева після додавання або 

видалення елементів. 
 
 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

106285 

Дата реєстрації авторського права 
 

15.07.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 

Чкана Ярослав Олегович, Мартиненко Олена 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) 

 

 

Навчально-методичний посібник «Робочий зошит з математичного 

аналізу. Числові та функціональні ряди» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Робочий зошит з математичного аналізу є методичною розробкою для 

організації навчального процесу по вивченню матеріалу даного розділу 

та використовується як для аудиторної, так і для самостійної роботи 

студентів. 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

106286 

Дата реєстрації авторського права 

 
15.07.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Філіппова Вікторія Дмитрівна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Монографія «ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА В ГАЛУЗІ ОСВІТИ: 

ВИКЛИКИ І ПЕРСПЕКТИВИ» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

У монографії розкриваються теоретико-методологічні засади розвитку 

державної політики в галузі освіти України. 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

106287 

Дата реєстрації авторського права 

 
15.07.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Філіппова Вікторія Дмитрівна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Монографія «ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА В ГАЛУЗІ ПЕДАГОГІЧНОЇ 

ОСВІТИ: ШЛЯХИ ФОРМУВАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
Опублікування: Державна політика в галузі педагогічної освіти: 

шляхи формування та реалізації : монографія / В. Д. Філіппова. - 

Херсон : Книжкове вид-во ФОП Вишемирський В. С., 2019. - 380 с. 
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Анотація  

У монографії розкриваються теоретико-методологічні засади 

формування та реалізації державної політики в галузі педагогічної 

освіти України. 
 
 
 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

106288 

Дата реєстрації авторського права 
 

15.07.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 

Філіппова Вікторія Дмитрівна, Лопушинський Іван Петрович 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 

 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру «ЗАГАЛЬНА 

КОРОТКОСТРОКОВА ПРОГРАМА ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ 

«КОМУНІКАЦІЯ ТА ВЗАЄМОДІЯ В ПУБЛІЧНОМУ УПРАВЛІННІ» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

Матеріали програми призначені для підвищення кваліфікації 

державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування. 
 
 
 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

106289 

Дата реєстрації авторського права 
 

15.07.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 

Філіппова Вікторія Дмитрівна, Лопушинський Іван Петрович 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 

 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру «ЗАГАЛЬНА 

КОРОТКОСТРОКОВА ПРОГРАМА ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ 

«ОРГАНІЗАЦІЙНА КУЛЬТУРА ОРГАНУ ПУБЛІЧНОЇ ВЛАДИ ТА 

ВПРОВАДЖЕННЯ ЗМІН» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

Матеріали програми призначені для підвищення кваліфікації 

державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування. 
 
 
 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

106290 

Дата реєстрації авторського права 

 
15.07.2021 
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Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Філіппова Вікторія Дмитрівна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру «МЕТОДОЛОГІЯ 

РОЗРОБЛЕННЯ СЦЕНАРІЇВ ФОРМУВАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ 

ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ: методичні рекомендації для органів 

державної влади і органів місцевого самоврядування» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

У методичних рекомендаціях визначено методологічні особливості 

формування та реалізації державної політики з позиції сценарного 

підходу. 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

106291 

Дата реєстрації авторського права 

 
15.07.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Філіппова Вікторія Дмитрівна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру «МЕТОДИКА 

СТРУКТУРНО-ФУНКЦІОНАЛЬНОГО АНАЛІЗУ РИЗИКІВ В 

ПРОЦЕСІ ФОРМУВАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ: 

методичні рекомендації для органів державної влади і органів місцевого 

самоврядування» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

У методичних рекомендаціях розкривається методика структурно-

функціонального аналізу ризиків в процесі формування та реалізації 

державної політики та пропонуються методи їх оцінювання. 

 
 

 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

106292 

Дата реєстрації авторського права 

 
15.07.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Полєвікова Ольга Борисівна, Швець Тетяна Анатоліївна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 
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Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

Літературний письмовий твір науково-методичного характеру «Основи 

робототехніки в дошкіллі. Частина 1» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

Що таке робототехніка, Lego-конструювання? Ще одне віяння моди 

чи вимога часу? Чи корисно дітям грати Lego-конструкторами? І які 

існують інші аспекти застосування Lego в дитячому житті? 
 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

106293 

Дата реєстрації авторського права 
 

15.07.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 

Полєвікова Ольга Борисівна, Швець 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) 
 

 

Літературний письмовий твір науково-методичного характеру «Основи 

робототехніки в дошкіллі. Частина 2» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

Що таке робототехніка, Lego-конструювання? Ще одне віяння моди 

чи вимога часу? Чи корисно дітям грати Lego-конструкторами? І які 

існують інші аспекти застосування Lego в дитячому житті? 
 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

106294 

Дата реєстрації авторського права 
 

15.07.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 

Полєвікова Ольга Борисівна, Швець 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) 
 

 

Літературний письмовий твір науково-методичного характеру 

«Інтегровані заняття в ДНЗ із пріоритетом мовленнєвої діяльності. 

Молодший дошкільний вік. І півріччя» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

У посібнику надано конспекти інтегрованих занять із пріоритетом 

мовленнєвої діяльності для дітей молодшого дошкільного віку. 
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Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

106295 

Дата реєстрації авторського права 

 
15.07.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Полєвікова Ольга Борисівна, Швець 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) 

 

 

Літературний письмовий твір науково-методичного характеру 

«Організація пошуково-дослідницької діяльності в дошкіллі» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Реформування освітянської сфери нашої держави, зокрема зміни, що 

внесені до Закону України «Про дошкільну освіту», нова редакція 

Базового компонента дошкільної освіти, засвідчують, що сучасна 

дитина має активно досліджувати новизну і складність мінливого 

світу, створювати і знаходити нові стратегії. 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

106296 

Дата реєстрації авторського права 

 
15.07.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Полєвікова Ольга Борисівна, Швець 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) 

 

 

Літературний письмовий твір науково-методичного характеру 

«Інтегровані заняття в ДНЗ із пріоритетом мовленнєвої діяльності. 

Молодший дошкільний вік. ІІ півріччя» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

У процесі впровадження проекту «Нова українська школа» питання 

інтеграції стають надзвичайно актуальними. Досвід дошкільників 

може стати вагомим аспектом реалізації наступності між дошкільною 

та початковою освітніми галузями. 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

106297 

Дата реєстрації авторського права 

 
15.07.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Мардарова Ірина Костянтинівна 
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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 «Особистісно-орієнтоване навчання студентів засобами 

комп'ютерних технологій» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

У статті розглядаються можливості використання комп'ютерних 

технологій як одного з засобів організації особистісно-орієнтованого 

навчання майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів. 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

106298 

Дата реєстрації авторського права 

 
15.07.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Мардарова Ірина 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 «Підготовка студентів до використання мультимедійних 

презентацій під час організації пізнавальної діяльності дошкільників» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

У статті розглядається підготовка студентів до використання 

мультимедійних презентацій в організації пізнавальної діяльності 

старших дошкільників, представлено приклад розробленої студентської 

презентації. 

 
 

 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

106299 

Дата реєстрації авторського права 

 
15.07.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Мардарова Ірина 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 «Підготовка майбутніх вихователів до формування культури 

здоров'я дошкільників» 
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Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

У статті висвітлена проблема підготовки майбутніх вихователів до 

формування культури здоров'я дошкільників. 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

106300 

Дата реєстрації авторського права 

 
15.07.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Мардарова Ірина 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 «Інформатизація дошкільної освіти: проблеми та перспективи 

розвитку» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

У статті визначені поняття «інформатизація», «комп'ютеризація», 

«комп'ютерні технології в дошкільній освіті». 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

106301 

Дата реєстрації авторського права 

 
15.07.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Мардарова Ірина 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 «Можливості організації дослідницької діяльності дітей 

дошкільного віку засобами комп'ютерних технологій» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Розглянуто проблему організації дослідницької діяльності дошкільників з 

використанням комп'ютерних технологій в умовах дошкільного 

навчального закладу. 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

106302 

Дата реєстрації авторського права 

 
16.07.2021 
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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 «You will love again» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Призначено для широкого кола осіб. 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

106303 

Дата реєстрації авторського права 

 
16.07.2021 

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 «Thank you love» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Призначено для широкого кола осіб. 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

106304 

Дата реєстрації авторського права 

 
16.07.2021 

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 «With you» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Призначено для широкого кола осіб. 
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Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

106305 

Дата реєстрації авторського права 

 
16.07.2021 

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 «Pentatonix» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Призначено для широкого кола осіб. 

 
 

 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

106306 

Дата реєстрації авторського права 

 
16.07.2021 

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 «Universe» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Призначено для широкого кола осіб. 

 
 

 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

106307 

Дата реєстрації авторського права 

 
16.07.2021 

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 «Go deeper» 
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Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Призначено для широкого кола осіб. 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

106308 

Дата реєстрації авторського права 

 
16.07.2021 

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 «Remember» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Призначено для широкого кола осіб. 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

106309 

Дата реєстрації авторського права 

 
16.07.2021 

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 «It's all for you» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Призначено для широкого кола осіб. 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

106310 

Дата реєстрації авторського права 

 
16.07.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Потьомкіна Ольга Костянтинівна 

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 «Suffocate without love» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Призначено для широкого кола осіб. 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

106311 

Дата реєстрації авторського права 

 
16.07.2021 

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 «That is right» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Призначено для широкого кола осіб. 
 

 

 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

106312 

Дата реєстрації авторського права 
 

16.07.2021 

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 «Confide» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

Призначено для широкого кола осіб. 
 

 

 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

106313 

Дата реєстрації авторського права 

 
16.07.2021 
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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 «Blossom» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Призначено для широкого кола осіб. 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

106314 

Дата реєстрації авторського права 

 
16.07.2021 

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 «Anyway» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Призначено для широкого кола осіб. 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

106315 

Дата реєстрації авторського права 

 
16.07.2021 

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 «Nevermind» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Призначено для широкого кола осіб. 
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Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

106316 

Дата реєстрації авторського права 

 
16.07.2021 

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) 

 

 

Музичний твір з текстом «Новый мир» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

106317 

Дата реєстрації авторського права 

 
16.07.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Ющук 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 «BROK Info» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

BROK Info - це унікальний продукт, який дає можливість зручно, 

швидко, безпечно та надійно вибрати з всіх запропонованих пропозицій 

вартості послуг з розмитнення транспортних засобів митними брокерами 

України брокера з найвигіднішими умовами та найнижчою ціною 

вартості брокерських послуг. 

 
 

 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

106318 

Дата реєстрації авторського права 

 
16.07.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Йосипенко Людмила Василівна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Складений твір, твір ужиткового мистецтва 
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Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Складений твір «Дизайн шапок-шоломів» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Шапки-шоломи дитячі із подовженою манишкою, яка гарно закриває 

шию. Зверху на шапках розташовані декоративні елементи у вигляді 

спинного плавця акули, гребеня динозавра або корони. Дані декоративні 

елементи виконані із світловідбивної стрічки. 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

106319 

Дата реєстрації авторського права 

 
16.07.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Гурін Руслан Сергійович, Яцій Олександр Михайлович 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Стаття «Критерії та показники підготовленості майбутніх учителів до 

професійної діяльності: акмеологічний аспект» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
Опублікування: Гурін Р. С., Яцій О. М. Критерії та показники 

підготовленості майбутніх учителів до професійної діяльності: 

акмеологічний аспект // Науковий часопис Національного педагогічного 

університету імені М. П. Драгоманова. Серія 5. Педагогічні науки: 

реалії та перспективи. - Випуск 73 : збірник наукових праць. М-во 

освіти і науки України, Нац. пед. ун-т імені М. П. Драгоманова. - Київ : 

Видавничий дім «Гельветика», 2020. - С. 82-86. 
Анотація  

 

 
 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

106320 

Дата реєстрації авторського права 

 
16.07.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Гурін Руслан Сергійович, Яцій 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) 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру «Педагогічна 

творчість як основа становлення особистості майбутнього вчителя» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
Опублікування: Гурін Р. С., Яцій О. М. Педагогічна творчість як 

основа становлення особистості майбутнього вчителя / Материали за 
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XVI международна научна практична конференція. Бъдещите 

изследвания. - 2020, 15-22 февруари 2020 г. - Volume 7. - Педагогические 

науки : София «Бял ГРАД-БГ» - С. 53-55. 
Анотація  

 
 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

106321 

Дата реєстрації авторського права 
 

16.07.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 

Юрчак Ігор 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 «Гра «МАНДРИ КИЇВЩИНОЮ» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

106322 

Дата реєстрації авторського права 

 
16.07.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Гунько Віталій Сидорович 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 

Музичний твір з текстом 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

Пісня «... without the light» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

 
 
 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

106323 

Дата реєстрації авторського права 
 

16.07.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 

Ліб Ульяна Миколаївна 

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 «Воздух» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

106324 

Дата реєстрації авторського права 
 

16.07.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 

Ліб Ульяна 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) 
 

 

Музичний твір з текстом «Невеста» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

 
 
 
 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

106325 

Дата реєстрації авторського права 

 
16.07.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 

Ліб Ульяна 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) 
 

 

Музичний твір з текстом «Драма» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

106326 

Дата реєстрації авторського права 

 
16.07.2021 
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Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Ліб Ульяна 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) 

 

 

Музичний твір з текстом «Меня к тебе тянет» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

106327 

Дата реєстрації авторського права 

 
16.07.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Ліб Ульяна 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) 

 

 

Музичний твір з текстом «Под двумя автоматами» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

 

 
 

 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

106328 

Дата реєстрації авторського права 

 
16.07.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Ліб Ульяна 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) 

 

 

Музичний твір з текстом «Что же я с тобой сделала» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  
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Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

106329 

Дата реєстрації авторського права 

 
16.07.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Ліб Ульяна 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) 

 

 

Музичний твір з текстом «Питер» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

106330 

Дата реєстрації авторського права 

 
16.07.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Ліб Ульяна Миколаївна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Музичний твір з текстом, складений твір 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Збірка музичних творів з текстом «Лиса» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Збірка складається з наступних пісень: «Лиса»; «Пьяный и смелый»; 

«Странная»; «Циган»; «Перестань»; «Ты со мной поверишь в чудеса»; 

«Маки»; «Лащилась». 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

106331 

Дата реєстрації авторського права 

 
16.07.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Коршенко Вадим Анатолійович, Демідов Захар Георгійович, Пашнєв 

Дмитро Валентинович, Грінченко Євген Миколайович, Колмик Олег 

Олександрович 
Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

Харківський національний університет внутрішніх справ 

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 відбору кандидатів на навчання до 

закладів вищої освіти МВС України» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Функціонал комп'ютерної програми надає можливість заповнення 

електронної заяви щодо вступу на навчання до ВНЗ зі специфічними 

умовами навчання системи МВС, розгляду заяв відповідальними, 

супроводу кандидатів на всіх етапах проведення вступної кампанії, 

контролю за кандидатами. 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

106332 

Дата реєстрації авторського права 

 
16.07.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Клюшин Дмитро Анатолійович, Тимошенко Андрій Анатолійович 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

Київський національний університет імені Тараса Шевченка 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Комп'ютерна програма 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Комп'ютерна програма «Алгоритм оптимізації потужності точкових 

джерел у двовимірному пористому середовищі» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Комп'ютерна програма призначена для перевірки розрахунку 

оптимальної потужності джерел, що дозволяє наблизити значення 

вологості до бажаних. Також чисельні результати демонструють 

профіль розподілу вологи залежно від співвідношення потужностей та 

розташування джерел. 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

106333 

Дата реєстрації авторського права 
 

16.07.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Пономаренко Євгеній Георгійович, Ломакіна Ольга Сергіївна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Стаття «Інструменти стимулювання розвитку альтернативної 

енергетики» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
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Анотація  

Розглянуто світові тенденції розвитку альтернативної енергетики. 

Встановлено, що її ефективний розвиток не може бути забезпечений 

тільки ринковими методами. Визначено необхідність державного 

стимулювання шляхом сумісного використання економічних та 

адміністративних інструментів. 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

106334 

Дата реєстрації авторського права 

 
16.07.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Оснач Оксана Володимирівна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір белетристичного характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

Літературний письмовий твір «Держатель козацького скарбу» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

Події охоплюють чудернацькі пригоди сумських підлітків, де головний 

герой Андрійко Весняний, граючись зі своїми однолітками у пейнтбол, 

знаходить у старій лісовій хатинці справжній козацький перстень та 

скриньку з зошитом, датованим 1946 р. 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

106335 

Дата реєстрації авторського права 
 

16.07.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 

Боєва Анна Анатоліївна 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 

 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

Навчально-методичний посібник «Теория вероятностей. Модуль 1» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

Опублікування: Боева А. А. Теория вероятностей. Модуль 1 : учеб.-метод. 

пособие / А. А. Боева. - Харьков : НТУ «ХПИ», 2018 - 103 с. - На рус. яз. 
Анотація  

 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

106336 

Дата реєстрації авторського права 

 
16.07.2021 
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Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Філатов Євген Володимирович 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Музичний твір з текстом 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Музичний твір з текстом «UYAVY» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Призначено для широкого кола осіб. 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

106337 

Дата реєстрації авторського права 

 
16.07.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Довгенко Яна Олексіївна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру «Статистична 

оцінка диференціації доходів та аналіз сучасного стану бідності 

населення України» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

У статті оцінено сучасний стан диференціації доходів, меж та рівнів 

бідності та крайньої бідності. Розраховано, а також проаналізовано 

середній, модальний рівні доходів в країні. Оцінено, а також 

проаналізовано порядкові середні коефіцієнти локалізації, концентрації та 

децильної диференціації. 

 
 

 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

106338 

Дата реєстрації авторського права 

 
16.07.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Гарюк Григорій Іванович, Губін Володимир Миколаєвич, Кулікова 

Олена Олександрівна, Філатова Ірина Вікторівна, Шевченко Тамара 

Іванівна, Головко Наталія 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) 

 

 

Навчальний посібник для самостійної роботи слухачів «Клініка, 

діагностика і лікування гострих гнійних та загострених хронічних 

синуїтів у хворих на церебральний арахноїдит» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Незважаючи на значні успіхи, досягнуті в діагностиці і лікуванні 

синуїтів, частота гострих і хронічних захворювань приносових пазух 

залишається високою. У посібнику розглянуті питання широкого 

упровадження у лікарську практику магнітно-резонансної томографії 

і рентгенівської комп'ютерної томографії. 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

106339 

Дата реєстрації авторського права 

 
16.07.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Іщенко Ніна 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 «Методичні вказівки «Професійна етика» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

У методичних вказівках розглянуто: структура навчальної дисципліни, 

тематика семінарських занять, методичні поради до вивчення тем 

курсу, самостійна робота студентів, орієнтовані питання до заліку, 

критерії оцінювання знань студентів, список рекомендованої літератури до 

вивчення дисципліни. 
 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

106340 

Дата реєстрації авторського права 

 
16.07.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Москаленко В'ячеслав Васильович, Москаленко Альона Сергіївна, 

Зарецький Микола Олександрович, Панич Андрій Олександрович, 

Коробов Артем Геннадійович 
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 для аугментації та балансування 

розміченої навчальної вибірки детектора об'єктів на зображенні за 

умов різної кількості і розміру обмежувальних рамок на кожному 

знімку» 
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Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Комп'ютерна програма реалізована для комп'ютерів з встановленим 

інтерпретатором Python 3.8. Реалізований алгоритм балансування 

розміщених вибірок для детектора об'єктів з врахуванням кількості 

обмежувальних рамок кожного класу і їх розміру. 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

106341 

Дата реєстрації авторського права 

 
16.07.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Москаленко В'ячеслав Васильович, Москаленко Альона Сергіївна, 

Зарецький Микола Олександрович, Панич Андрій Олександрович, 

Коробов Артем Геннадійович 
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 для розпізнавання та видалення 

текстових анотацій з відеозображень» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

Комп'ютерна програма реалізована для комп'ютерів з графічною 

картою від Nvidia. Реалізований алгоритм детектування, видалення та 

заповнення ділянок зображення, що містить текстові анотації. Дана 

програма корисна для формування навчальних вибірок зображень без 

текстових анотацій. 
 
 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

106342 

Дата реєстрації авторського права 
 

16.07.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 

Клімова Ірина Михайлівна, Ємельянова Тетяна Вікторівна 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 

Харківський національний автомобільно-дорожній університет 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 

Літературний письмовий твір науково-практичного характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

Стаття «Темпоральні масштаби механізмів активізації когнітивного 

простору особистості» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

Структура, властивості й механізми когнітивних функцій можуть 

бути досліджені лише як психолого-педагогічна проблема із залученням 

інформації про нейрофізіологічні процеси активності. 
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Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

106343 

Дата реєстрації авторського права 

 
16.07.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Кифяк Василь Федорович 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Сценарій публічного заходу «Світло Панської вулиці» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Особливістю проекту є те, що щодня із Чернівецької ратуші виходять 

двоє автентично одягнених ліхтарників із унікальною драбиною в 

руках. Їхній маршрут спрямований до початку вул. О. Кобилянської, 

на якій вони запалюють унікальний кований ліхтар та ліхтарі, розташовані 

з двох боків по всій вулиці. 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

106344 

Дата реєстрації авторського права 

 
16.07.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Клімова Ірина Михайлівна, Пташний Олег Дмитрович, Бобрицька 

Галина Сергіївна 
Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

Харківський національний автомобільно-дорожній університет 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір науково-практичного характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Стаття «Урахування вікових особливостей дорослих людей під час 

підготовки до складання ЗНО з математики» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Підготовка до зовнішнього незалежного оцінювання з математики є 

важливою складовою підготовки майбутнього студента до вступу в 

заклади вищої освіти. Підготовка може ускладнюватися значним 

інтервалом між закінченням школи та вступом, що створює проблеми 

у проходженні самих тестів як виду контролю. 

 
 

 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

106345 

Дата реєстрації авторського права 

 
16.07.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Клімова Ірина Михайлівна, Ричкова Лариса Володимирівна 



Авторське право і суміжні права. Бюлетень № 66, 2021 

 

189 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

Харківський національний автомобільно-дорожній університет 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір науково-практичного характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Стаття «Методичний майстер-клас із креативної шкільної математичної 

підготовки розділу «Елементи комбінаторики та теорії ймовірності» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Були проаналізовані як старі, так і найновітніші джерела для визначення 

проблем, аналізу яких вимагає тема даної статті. Своє завдання ми 

виконали, спираючись на проаналізовану інформацію та реальний 

досвід. Вирішення проблем, пов'язаних із комбінаторикою, нами 

викладене докладно. 
 

 
 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

106346 

Дата реєстрації авторського права 
 

16.07.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 

Клімова Ірина Михайлівна 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 

Харківський національний автомобільно-дорожній університет 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 

Літературний письмовий твір науково-практичного характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

Стаття «Удосконалення математичної підготовки у технічному ЗВО 

для економічних задач в умовах багатовимірної освіти» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Сутність вдосконалення математичної підготовки полягає в реалізації 

оптимізації змісту за допомогою певної побудови курсу «Математичне 

програмування» профільного спрямування і допомагає краще орієнтуватися 

в об'ємі наукової інформації, який накопичується в реальних умовах 

постановки задач. 
 
 
 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

106347 

Дата реєстрації авторського права 
 

16.07.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 

Криськов Олег Дем'янович 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 

 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру, похідний твір 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Науковий твір «Віялова методика призначення режиму різання на 

технологічний перехід та операцію з огляду на собівартість та 
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продуктивність виготовлення деталі» («Віялова методика призначення 

режиму») 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

При проектуванні регламенту технологічного процесу традиційну 

методику вибору режиму різання пропонується уточнювати веєрним 

розрахунком собівартості/продуктивності з метою їх економічної 

оцінки та визначення впливу вибраних ресурсів в процесі та після 

закінчення проектування переходу (операції). 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

106348 

Дата реєстрації авторського права 

 
16.07.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Шебанова Віталія Ігорівна, Іванова Вікторія Дмитрівна 

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 «Комплекс методик «АВТОРСЬКИЙ 

ПСИХОДІАГНОСТИЧНИЙ КОМПЛЕКС МЕТОДИК ДОСЛІДЖЕННЯ 

СТАВЛЕННЯ ДО СЕКСУ ТА СЕКСУАЛЬНОСТІ» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Авторський психодіагностичний комплекс методик дослідження 

ставлення до сексу та сексуальності запропонований для практичного 

застосування, а саме: діагностики ставлення до сексу та сексуальності. 

Складається з авторської анкети ставлення до сексу та власної 

сексуальності; асоціативного методу. 
 
 
 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

106349 

Дата реєстрації авторського права 
 

16.07.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 

Совгиря Світлана Миколаївна, Проніна Олена Миколаївна, Білаш 

Сергій Михайлович, Сербін Сергій Ігорович, Винник Наталія 

Іванівна, Филенко Борис Миколайович 
Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 

 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 

Ілюстрація, літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

Монографія «Гістотопографічні та імуногістохімічні особливості 

будови слизової оболонки клиноподібної пазухи людини» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
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Анотація  

Монографія присвячена морфологічній характеристиці структурних 

елементів і факторів місцевого захисту слизової оболонки різних 

стінок клиноподібної пазухи у людей різних вікових груп. Викладені 

дані морфологічно характеризують гістоструктурні особливості 

псевдобагатошарового війчастого епітелію. 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

106350 

Дата реєстрації авторського права 

 
16.07.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Бойченко Ольга Миколаївна, Петрушанко Тетяна Олексіївна, 

Попович Іван Юрійович 
Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

Наукова стаття «Стан пародонта осіб, що приймають різні наркотичні 

препарати» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

Після обстеження 56 пацієнтів-наркозалежних осіб зареєстровані 

захворювання пародонта, поганий стан гігієни порожнини рота, 

швидке прогресування патологічних змін у пародонті при постійному 

вживанні наркотиків. 
 
 
 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

106351 

Дата реєстрації авторського права 
 

16.07.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 

Шарова Тетяна Михайлівна, Землянська Аліна Вікторівна, Копєйцева 

Людмила Петрівна, Шаров 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 «Використання інтерактивних методик інформаційно-

комунікаційних технологій на уроках літератури» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

У науковому творі розглянуто методики навчання української та 

зарубіжної літератур з позиції ефективних шляхів співпраці освітнього 

процесу, що спонукають здобувачів до творчості, самостійності, розумової 

активності. Пропонуються інноваційні методики, які адаптують навчання 

до умов реального життя. 
 

 



Авторське право і суміжні права. Бюлетень № 66, 2021 

 

192 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

106352 

Дата реєстрації авторського права 

 
16.07.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Клімова Ірина Михайлівна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

Харківський національний автомобільно-дорожній університет 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 

Літературний письмовий твір науково-практичного характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

Стаття «Управління інноваціями щодо забезпечення адаптації 

особистості до соціуму вищої школи» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

Сутність запропонованих інновацій полягає в реалізації дидактичного 

принципу оптимізації змісту. За допомогою певної побудови викладу 

навчального профільного спрямування викладачі допомагають учневі 

ще в школі орієнтуватися в стрімкому потоці наукової та суспільної 

інформації. 
 
 
 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

106353 

Дата реєстрації авторського права 
 

16.07.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 

Багорка Марія Олександрівна, Юрченко 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 «Маркетингові резерви підвищення конкурентоспроможності 

підприємства в сучасних умовах» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

Опублікування: Багорка М. О., Юрченко Н. І. Маркетингові резерви 

підвищення конкурентоспроможності підприємства в сучасних умовах // 

Інтелект ХХІ. - 2020. - № 6. - С. 20-26. 
Анотація  

У статті запропоновані маркетингові резерви підвищення 

конкурентоспроможності, спрямовані на її підвищення в сучасних 

умовах ведення бізнесу. Встановлено, що маркетингові резерви є 

одним із найважливіших чинників забезпечення конкурентоспроможності 

підприємства. 
 
 
 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

106354 

Дата реєстрації авторського права 
 

16.07.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Багорка Марія Олександрівна, Кадирус Ірина Григорівна 
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Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Стаття «Упровадження маркетингової концепції управління в 

практичну діяльність аграрних підприємств» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
Опублікування: Багорка М. О., Кадирус І. Г. Упровадження маркетингової 

концепції управління в практичну діяльність аграрних підприємств // 

Держава та регіони. - 2021. - № 1 (118). –С. 42-47. 
Анотація  

У статті досліджено теоретичні положення та запропоновано практичні 

рекомендації щодо впровадження маркетингової концепції управління 

в практичну діяльність аграрних підприємств. 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

106355 

Дата реєстрації авторського права 

 
16.07.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Багорка Марія Олександрівна, Кадирус Ірина Григорівна, Юрченко 

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 «Маркетингові підходи в управлінні збутовою діяльністю 

оптових торговельних підприємств» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
Опублікування: Багорка М. О., Кадирус І. Г., Юрченко Н. І. Маркетингові 

підходи в управлінні збутовою діяльністю оптових торговельних 

підприємств // Підприємство і торгівля. - 2021. - № 28. - С. 7-14. 
Анотація  

У статті узагальнено основні підходи до організації маркетингової 

діяльності оптових торговельних підприємств. Виокремлено проблеми, з 

якими стикаються оптові підприємства: проблеми формування 

товарної політики. 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

106356 

Дата реєстрації авторського права 

 
16.07.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Багорка Марія Олександрівна, Кадирус Ірина Григорівна, Кравець 

Ольга Василівна 
Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 
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Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Стаття «Розроблення маркетингових конкурентних стратегій 

підприємств» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
Опублікування: Багорка М. О., Кадирус І. Г., Кравець О. В. Розроблення 

маркетингових конкурентних стратегій підприємств // Науковий вісник 

Ужгородського національного університету. - 2021. - № 36. - С. 11-17. 
Анотація  

У статті обґрунтовано теоретико-методологічні підходи до вибору 

маркетингових конкурентних стратегій підприємств та представлено 

напрями щодо їх удосконалення. 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

106357 

Дата реєстрації авторського права 

 
16.07.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Ушкаренко Юлія Вікторівна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Літературно-письмовий твір наукового характеру «Методичні 

рекомендації до практичних занять з навчальної дисципліни 

«Міжнародна економічна діяльність України» для здобувачів першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 292 «Міжнародні 

економічні відносини» галузі знань 29 «Міжнародні відносини» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Навчально-методичний посібник рекомендовано використовувати 

студентам, що вивчають дисципліну Міжнародні економічні відносини у 

Херсонському державному університеті. 

 
 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

106358 

Дата реєстрації авторського права 

 
16.07.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Слєпцов Олег Семенович 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Ілюстрація, креслення, що стосується архітектури, літературний 

письмовий твір 
Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Опис з кресленнями «Церква на 50 парафіян по вул. Глибочицькій, 

73-77, в Шевченківському районі м. Києва». Передпроектні пропозиції» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
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Анотація  

Об'ємно-планувальне рішення сакральної споруди побудовано на 

основі домінантного об'єму однокупольного ротондального храму 

діаметром 8,4 м та півкола допоміжних приміщень.  

 
 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

106359 

Дата реєстрації авторського права 

 
16.07.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Вірченко Володимир Віталійович, Ставицький Андрій 

Володимирович 
Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

Київський національний університет імені Тараса Шевченка 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру «Класифікація 

ризиків та визначення лідерських індикаторів діяльності українських 

університетів» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Досліджено сутність та критерії класифікації ризиків науково-дослідної 

інтелектуальної діяльності сучасних інноваційно-підприємницьких 

університетів, здійснено порівняльний аналіз ефективності різних 

інструментів ризик-менеджменту діяльності інноваційно-підприємницьких 

університетів. 

 
 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

106360 

Дата реєстрації авторського права 

 
16.07.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Осецький Валерій Леонідович, Краус Наталія Миколаївна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

Київський національний університет імені Тараса Шевченка 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру «Економічні 

перспективи інноваційно-підприємницьких університетів» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Досліджено інститут освіти в інноваційно-підприємницькому 

університеті крізь призму цифрового студоцентризму. 
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Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

106361 

Дата реєстрації авторського права 

 
16.07.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Данилюк Віталій Вячеславович, Фєнь Андрій 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 «Улица счастья» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

106362 

Дата реєстрації авторського права 

 
16.07.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Батиченко Світлана Павлівна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

Київський національний університет імені Тараса Шевченка 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Картографічний твір, похідний твір 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Карта «Групи регіонів України за демографічними показниками» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Здійснено угрупування регіонів України за допомогою методів рангів, 

кластеризації та побудови карти самоорганізації Кохонена на основі 

демографічних показників. 
 

 

 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

106363 

Дата реєстрації авторського права 

 
16.07.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Тарасова Ганна Костянтинівна, Косенчук 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 «Корекція психофізичного стану дітей з аутизмом 

засобами фігурного катання на ковзанах» 
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Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Висвітлено проблему навчання фізичних вправ дітей з синдромом 

аутизму. Вивчено існуючі на сьогодні підходи навчання дітей та 

корекції їх поведінки за допомогою фігурного катання на ковзанах. 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

106364 

Дата реєстрації авторського права 

 
16.07.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Бірюченко Світлана Юріївна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

Державний університет «Житомирська політехніка» 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Стаття «Механізм ефективного формування доходу персоналу 

підприємства» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Проведення кластерного аналізу механізму формування доходу 

персоналу підприємств сприяє впровадженню методів якісного 

стратегічного управління з метою набуття конкурентних переваг. 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

106365 

Дата реєстрації авторського права 

 
16.07.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Меняйло Вікторія Іванівна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

Запорізький національний університет 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Монографія «Підготовка майбутніх докторів філософії до дослідницько-

інноваційної діяльності: теоретико-методичні аспекти» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
Опублікування: Меняйло В. І. Підготовка майбутніх докторів філософії 

до дослідницько-інноваційної діяльності: теоретико-методичні 

аспекти : монографія / В. І. Меняйло. - Запоріжжя : Видавничий дім 

«Гельветика», 2020. - 580 с. 
Анотація  

Представлено теоретико-методичне обґрунтування та авторське 

розв'язання наукової проблеми підготовки майбутніх докторів філософії 

до дослідницько-інноваційної діяльності під час їх навчання в 

аспірантурі. 
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Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

106366 

Дата реєстрації авторського права 

 
16.07.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Шинкарьов Роман Миколайович 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Ілюстрація, літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру «Магнитной 

энергии двигатель и магнитные волновые колебания атмосферы» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

В основі конструювання магнітного двигуна лежить застосування в 

ньому звичайного магніту будь-яких форм, потужності, полярності, 

природних магнітних коливань в атмосфері. 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

106367 

Дата реєстрації авторського права 

 
16.07.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Шестопалова Ольга Ігорівна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Ілюстрація, літературний письмовий твір 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

Літературний письмовий твір з ілюстраціями «Планер «FlyBook» 

(«FlyBook») 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

Планер та інструмент ефективного планування для жінок. Система 

планування розрахована на три місяці. Планер включає коучингові 

техніки для того, щоб сфокусуватися саме на справжній цілі. 
 
 
 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

106368 

Дата реєстрації авторського права 
 

16.07.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 

Садоха Олена Володимирівна 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 

 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 

Складений твір, твір образотворчого мистецтва, фотографічний твір 
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Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Складений твір «Колекція картин «Peut-etre» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Колекцію складають твори, виконані у оригінальній авторській 

техніці у електронному варіанті, на полотні, тканині, склі, порцеляні, 

глиняному посуді та інших матеріалах. 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

106369 

Дата реєстрації авторського права 

 
16.07.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Качур Віра Олегівна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру «Місце римського 

права у структурі правової культури сучасного юриста в Україні» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

У творі встановлено, що правова культура поєднує культурологічне 

(«культура») та юридичне («право») явища. Визначено, що центральним 

елементом у структурі правової культури є людина. 
 

 
 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

106370 

Дата реєстрації авторського права 
 

16.07.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 

Качур Віра Олегівна 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 

 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру «Правова позиція 

як суб'єктивна частина правової культури: до постановки питання» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

У творі розкрито правову позицію як об'єктивну частину правової 

культури через родове поняття життєва позиція. Проаналізовано поняття 

життя, позиція, цінність, оцінка, ціннісні орієнтації, світогляд, досвід, 

реальність. 
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Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

106371 

Дата реєстрації авторського права 

 
16.07.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Качур Віра Олегівна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру «Категорія 

«цінність» у теорії правової культури: до визначення поняття» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

У творі досліджено цінність як центральну категорію теорії правової 

культури. Розкрито властивості цінності: значимість; когнітивні та 

емоційні компоненти; складові частини оцінки; процедуру встановлення 

цінності; її соціальну природу та диференціацію цінностей. 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

106372 

Дата реєстрації авторського права 

 
16.07.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Качур Віра Олегівна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру «Фундаментальні 

цінності європейської правової культури у положеннях Конституції 

Польщі 1791 р.» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Аналіз Конституції Польщі 1971 р. показав положення, що містять 

фундаментальні цінності європейської правової культури, які поділено 

на дві групи: цінності, що відображають орієнтири щодо організації 

польського суспільства; цінності, що відображають орієнтири щодо 

організації державної влади. 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

106373 

Дата реєстрації авторського права 

 
16.07.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Нестеренко Ігор Володимирович 
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Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Складений твір, твір образотворчого мистецтва 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Збірка творів образотворчого мистецтва «Малюнки для печива» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Малюнки мають форму кіл, на яких стилізовано зображені пташки з 

зірками. Малюнки призначені для форм для печива. 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

106374 

Дата реєстрації авторського права 

 
16.07.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Дисковський Олександр Андрійович, Косиченко Олександр 

Олександрович, Рибальченко 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) 

 

 

Навчальний посібник «HIGHER MATHEMATICS» manual» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
Опублікування: Дисковський О. А., Косиченко О. О., Рибальченко Л. В. 

Вища математика : навч. посібник / О. А. Дисковський, О. О. Косиченко, 

Л. В. Рибальченко. - Дніпро : Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ, 2019. - 

108 с. 
Анотація  

Авторами посібника використано результати власних наукових 

досліджень та навчально-методичні розробки протягом багаторічної 

роботи, що дозволило узагальнити теоретичні основи та практику 

розв'язання складних математичних рівнянь, диференційних та 

інтегральних числень функцій, теорію ймовірності.  
 
 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

106375 

Дата реєстрації авторського права 

 
16.07.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Магро Валерій Іванович, Плаксін Сергій 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 «Комп'ютерне моделювання випромінювального 

модуля системи моніторингу сонячної електростанції» 



Авторське право і суміжні права. Бюлетень № 66, 2021 

 

202 

Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
Опублікування: Магро В. І., Плаксін С. В. Комп'ютерне моделювання 

випромінювального модуля системи моніторингу сонячної електростанції // 

Відновлювальна енергетика. - 2021. - № 2 (65). - С. 29-37. 
Анотація  

Проведено розрахунок планарної F-подібної антени для системи 

моніторингу й диспетчеризації сонячної електростанції. 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

106376 

Дата реєстрації авторського права 

 
16.07.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Сидорова Яна Вікторівна, Чайка Володимир Олександрович 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Музичний твір з текстом 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Пісня «TRYMAI» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

106377 

Дата реєстрації авторського права 

 
16.07.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Сидорова Яна Вікторівна, Чайка Володимир Олександрович 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Музичний твір з текстом 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Пісня «STAY» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

106378 

Дата реєстрації авторського права 

 
16.07.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Сидорова Яна Вікторівна, Чайка Володимир Олександрович 
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Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Музичний твір з текстом 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Пісня «BASS RUDOLPH» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

 

 
 

 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

106379 

Дата реєстрації авторського права 

 
16.07.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Сидорова Яна Вікторівна, Чайка Володимир Олександрович 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Музичний твір з текстом 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Пісня «SVITLO» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

 

 
 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

106380 

Дата реєстрації авторського права 

 
16.07.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Сидорова Яна Вікторівна, Чайка Володимир Олександрович 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Музичний твір з текстом 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Пісня «NA GORI» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  
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Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

106381 

Дата реєстрації авторського права 

 
16.07.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Довгалюк Ігор Борисович 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Комп'ютерна програма 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Комп'ютерна програма «easyQR» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

106382 

Дата реєстрації авторського права 

 
16.07.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Вишневський Анатолій Анатолійович 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Твір ужиткового мистецтва 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Твір ужиткового мистецтва «Декоративний виріб з художнього скла 

«ПТАХ-КАРАВЕЛЛА» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

 
 

 

 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

106383 

Дата реєстрації авторського права 

 
16.07.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Попова Юлія Миколаївна, Пронь Світлана Віталіївна, Загородня 

Юлія Володимирівна 
Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Стаття «Питання вдосконалення транспортно-логістичного 

менеджменту в період світової пандемії» 
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Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

106384 

Дата реєстрації авторського права 

 
16.07.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Устян Артур Овсепович 

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 «АртаСвет - ЧудоСовет 2» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

106385 

Дата реєстрації авторського права 

 
19.07.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Піскора Олексій Вадимович 

Повне ім'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 «ProEducation» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

 

 
 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

106386 

Дата реєстрації авторського права 

 
19.07.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Кульбачний Сергій Володимирович 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 
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Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру «Методичні 

матеріали з розробки нормативної фінансової програми з дисципліни 

«Макроекономічна політика» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

 

 
 

 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

106387 

Дата реєстрації авторського права 

 
19.07.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Кульбачний 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) 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру «Продовольство 

як альтернатива фінансовому капіталу» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

 

 
 

 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

106388 

Дата реєстрації авторського права 

 
19.07.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Кульбачний Сергій Володимирович, Михайлюк Михайло Андрійович 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру «Ринок праці. 

Методична розробка лекції з курсу «Макроекономіка» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  
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Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

106389 

Дата реєстрації авторського права 

 
19.07.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Кульбачний Сергій Володимирович, Михайлюк Михайло Андрійович 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру «Макроекономічні 

показники в системі національних рахунків. Методична розробка 

лекції з курсу «Макроекономіка» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

 

 
 

 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

106390 

Дата реєстрації авторського права 

 
19.07.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Кульбачний Сергій Володимирович, Михайлюк Михайло Андрійович 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру «Ринок товарів і 

послуг. Методична розробка лекції з курсу «Макроекономіка» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

 

 
 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

106391 

Дата реєстрації авторського права 

 
19.07.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Михайлюк Михайло Андрійович 

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 № 66, 2021 

 

208 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру «Інноваційний тип 

відтворення як фактор досягнення економічної рівноваги трансформаційної 

системи України» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

 
 
 
 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

106392 

Дата реєстрації авторського права 
 

19.07.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 

Михайлюк Михайло Андрійович 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 

 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру «Інноваційний тип 

відтворення у встановленні пріоритетів розвитку вітчизняної економіки» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

 
 
 
 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

106393 

Дата реєстрації авторського права 
 

19.07.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 

Войнаровська Людмила Іванівна, Пітякова Тетяна Степанівна 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 

 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру «Робоча програма 

навчальної дисципліни «Професійна та корпоративна етика» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

106394 

Дата реєстрації авторського права 

 
19.07.2021 
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Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Руденко-Сударєва Лариса Володимирівна, Шевченко 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) 
 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру «Парадигмальні 

основи та практична дилема інвестиційної поведінки транснаціональних 

корпорацій» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

 
 

 
 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

106395 

Дата реєстрації авторського права 
 

19.07.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 

Оберемчук Валентина Феодосіївна 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 

 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру «Дистанційний 

курс на платформі Moodle «Corporate Entrepreneurship» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

 
 

 
 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

106396 

Дата реєстрації авторського права 
 

19.07.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 

Оберемчук Валентина Феодосіївна 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 

 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру «Робоча програма 

навчальної дисципліни «Планування діяльності підприємства» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  
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Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

106397 

Дата реєстрації авторського права 

 
19.07.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Дружиніна Вікторія Валеріївна, Луценко Галина Павлівна, Романюк 

Богдан 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 «Сутність поняття «інвалідність» в перспективі 

соціально-трудової інклюзії» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Розглянуто основні підходи та альтернативні погляди вітчизняних та 

зарубіжних творів щодо визначення поняття «інвалід», «інвалідність», 

«інвалідизація», «стигматизації», представлено концепцію повноцінної 

інтеграції інвалідів в суспільство та основні бар'єри, пов'язані з 

інвалідністю. 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

106398 

Дата реєстрації авторського права 

 
19.07.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Дружиніна Вікторія Валеріївна, Луценко Галина Павлівна, 

Сосновська Юлія Русланівна 
Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Наукова стаття «Інтеграція осіб з обмеженими можливостями в 

суспільство: закордонний і вітчизняний досвід» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Проаналізовано проблеми залучення осіб з обмеженими можливостями в 

суспільство. Визначено проблеми освіти та працевлаштування, медичної 

та соціальної допомоги людям з інвалідністю, розглянуто питання 

«інклюзивний туризм», сформульовано заходи інтеграції осіб з 

обмеженими можливостями у суспільство. 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

106399 

Дата реєстрації авторського права 

 
19.07.2021 
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Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Дружиніна Вікторія Валеріївна, Луценко Галина Павлівна, Старчик 

Наталія 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 «Архітектоніка суб'єктно-функціонального механізму 

забезпечення збалансованості місцевого ринку праці» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Розроблено суб'єктно-функціональний механізм забезпечення 

збалансованості місцевого ринку праці як структурно взаємопов'язану 

сукупність правових, соціальних, економічних, організаційних, 

управлінських засад забезпечення відповідності попиту і пропозиції 

робочої сили у часі тощо. 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

106400 

Дата реєстрації авторського права 

 
19.07.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Дружиніна Вікторія Валеріївна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Монографія «Місцевий ринок праці: умови функціонування, методи 

та способи забезпечення збалансованості» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Розглянуто теоретичні основи дослідження місцевого ринку праці; 

визначено методологічну базу формування механізму забезпечення 

збалансованості місцевого ринку праці. 

 
 

 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

106401 

Дата реєстрації авторського права 

 
19.07.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Дружиніна Вікторія Валеріївна, Загорянська Олена Леонідівна, 

Черниш Руслана Олегівна 
Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 
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Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

Наукова стаття «Соціально-демографічні параметри розвитку 

туризму в Україні: Вимір та діагностування» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

Запропоновано класифікацію чинників, що впливають на розвиток 

туризму в Україні. 
 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

106402 

Дата реєстрації авторського права 
 

19.07.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 

Дружиніна Вікторія Валеріївна, Луценко Галина Павлівна, Дружинін 

Валерій 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) 
 

 

Наукова стаття «Результативність функціонування національної 

транспортної системи: просторово-часовий аспект» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Визначення результативності функціонування національної 

транспортної системи на основі комплексного ситуаційного аналізу 

масиву статистичних даних мега- та макроекономічного середовища, 

інфраструктури тощо. 
 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

106403 

Дата реєстрації авторського права 
 

19.07.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 

Дубенко Андрій Євгенович, Набока 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 «Електронний регістр хворих на епілепсію, що 

отримали хірургічне лікування у зв'язку з фармакорезистентністю» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

Представлена комп'ютерна програма, що призначена для дослідження, 

систематизації та статистичної обробки найбільш важливих даних про 

хворих на епілепсію, що отримали хірургічне лікування у зв'язку з 

фармакорезистентністю, шляхом створення бази даних. 
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Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

106404 

Дата реєстрації авторського права 

 
19.07.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Магро 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) 

 

 

Літературний письмовий твір «Методичні рекомендації до практичних 

занять з дисципліни «Фізика інформаційно-телекомунікаційних систем» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
Опублікування: Методичні рекомендації до практичних занять з 

дисципліни «Фізика інформаційно-телекомунікаційних систем» 

[Текст] : навч.-метод. посіб. / В. І. Магро. - Дніпро, 2021. - 32 с. 
Анотація  

Методичні рекомендації до практичних занять є доповненням до 

практичних занять з дисципліни «Фізика інформаційно-телекомунікаційних 

систем». Розглянуто типові розрахункові задачі, які пояснюють зміст 

дисципліни, що викладається. 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

106405 

Дата реєстрації авторського права 

 
19.07.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 

Печеряга Світлана Володимирівна, Маринчина Ірина Миколаївна, 

Корадіні Едіта Людвігівна 
Повне ім'я або повне офіційне 
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 вільозних утворень хоріона при його 

низькому розташуванні у вагітних у ранні терміни гестації» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

Опублікування: Печеряга С. В., Маринчина І. М., Корадіні Е. Л. 

Характеристика вільозних утворень хоріона при його низькому 

розташуванні у вагітних у ранні терміни гестації // Міжнародний 

науковий періодичний журнал «The unity of sciense», December 2019 - 

January 2020. - С. 129-131. 
Анотація  

У статті наведені дані, що вказують як морфометричним та 

імуногістохімічним методами в ранні терміни гестації проведено 

вивчення морфологічних особливостей хоріона при його низькому 

розташуванні. 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

106406 

Дата реєстрації авторського права 

 
19.07.2021 
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Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Печеряга Світлана Володимирівна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Наукова стаття «Особливості гормональних змін фетоплацентарного 

комплексу у вагітних із аномальною плацентацією в ранні терміни 

гестації» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
Опублікування: Печеряга С. В. Особливості гормональних змін 

фетоплацентарного комплексу у вагітних із аномальною плацентацією 

в ранні терміни гестації // Фаховий журнал «Клінічна та експериментальна 

патологія», 2016. - Том XV, № 2 (56), ч. 2. - С. 60-61. 
Анотація  

У статті наведені результати дослідження гормонів фетоплацентарного 

комплексу, а саме: естрадіолу, хоріонічного гонадотропіну, прогестерону 

та плацентарного лактогену. 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

106407 

Дата реєстрації авторського права 

 
19.07.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Печеряга Світлана Володимирівна, Маринчина 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 «Гемодинамічні зміни в спіральних артеріях при 

низькій плацентації в ранні терміни гестації» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
Опублікування: Печеряга С. В., Маринчина І. М. Гемодинамічні зміни 

в спіральних артеріях при низькій плацентації в ранні терміни гестації // 

Фаховий журнал «Клінічна та експериментальна патологія», 2017. - 

Том XVI, № 2 (60), ч. 2. - С. 58-60. 
Анотація  

У статті наведені результати доплерометричних досліджень у 

спіральних артеріях показників індексів резистентності та швидкостей 

кровоплину в І триместрі гестації у вагітних із низькою плацентацією. 

 
 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

106408 

Дата реєстрації авторського права 

 
19.07.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Печеряга Світлана Володимирівна, Маринчина Ірина Миколаївна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 
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Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Наукова стаття «Профілактика виникнення порушень фетоплацентарного 

комплексу в ранні терміни гестації при низькій плацентації» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
Опублікування: Печеряга С. В., Маринчина І. М. Профілактика 

виникнення порушень фетоплацентарного комплексу в ранні терміни 

гестації при низькій плацентації // Фаховий журнал «Буковинський 

медичний вісник», 2018. - Том 22, № 2 (86). - С. 70-75. 
Анотація  

У роботі розроблено новий метод профілактики первинної плацентарної 

дисфункції при низькій плацентації у ранні терміни гестації.  
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

106409 

Дата реєстрації авторського права 

 
19.07.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Печеряга Світлана Володимирівна, Маринчина 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 «Профілактика розвитку первинної плацентарної 

дисфункції при низькому розміщенні хоріона» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
Опублікування: Печеряга С. В., Маринчина І. М. Профілактика 

розвитку первинної плацентарної дисфункції при низькому розміщенні 

хоріона // Буковинський медичний вісник. - 2020. - Том 24, № 4 (96). - 

С. 80-84. 
Анотація  

У роботі розроблено новий метод профілактики первинної плацентарної 

дисфункції при низькій плацентації у ранні терміни гестації. 

 
 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

106410 

Дата реєстрації авторського права 

 
19.07.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Кузнець Тетяна Володимирівна, Скус 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) 

 

 

Стаття «Політичні репресії проти польської інтелігенції на Уманщині 

у 20-30 рр. ХХ ст. (англійською)» 
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Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

Опублікування: Кузнець Т. В., Скус О. В. Політичні репресії проти 

польської інтелігенції на Уманщині у 20-30 рр. ХХ ст. (англійською) // 

Науковий щоквартальник «Емінак», 2020. - № 2 (30). - С. 146-154. 
Анотація  

За допомогою історико-наукового аналізу розкрито численні факти 

злочинних фальсифікацій подій у 1930-х рр., а також започаткування 

політичних репресій проти польської меншини на Уманщині у 1922 р. 
 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

106411 

Дата реєстрації авторського права 
 

19.07.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 

Кузнець Тетяна Володимирівна, Скус 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) 
 

 

Стаття «Культурно-просвітницька діяльність Уманського земства у 

висвітленні газети «Киевлянин» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

Опублікування: Кузнець Т. В., Скус О. В. Культурно-просвітницька 

діяльність Уманського земства у висвітленні газети «Киевлянин» // 

Збірник наукових праць «Сторінки історії», 2020. - Випуск 50. - С. 50-63. 
Анотація  

У даній статті систематизовані та досліджуються публікації газети 

«Киевлянин» про культурно-просвітницьку діяльність повітового 

земства одного з найбільших повітів Київської губернії - Уманського. 
 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

106412 

Дата реєстрації авторського права 
 

19.07.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 

Кузнець Тетяна Володимирівна, Скус 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) 
 

 

Стаття «Архівно-слідча справа на Григорія Тимофіїва як джерело з 

історії репресій 1930-х рр.» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

Опублікування: Кузнець Т. В., Скус О. В. Архівно-слідча справа на 

Григорія Тифоміїва як джерело з історії репресій 1930-х рр. // 

Східноєвропейський історичний вісник, 2021. - Випуск 18. - С. 148-155. 
Анотація  

На основі історико-наукового аналізу доведено, що у 1930-х роках 

радянською владою створювалися неконституційні позасудові органи 

з широкими правами. Відповідно до їхніх постанов і наказів було 

застосовано спрощене судочинство у справі освітянина Уманщини - 

Григорія Степановича Тимофіїва. 
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Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

106413 

Дата реєстрації авторського права 

 
19.07.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Шипілов 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) 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру «Фашистська 

Німеччина. Її механізм, основні зміни в державному та громадському 

устрої» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

У даному творі викладаються історичні події, здійснюється аналіз 

механізму державного та громадського устрою фашистської Німеччини. 

Аналізуються її зміни. Курсова робота викладена російською мовою. 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

106414 

Дата реєстрації авторського права 

 
19.07.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Renee Kitto (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) 

 

 

Ілюстрація «Графіка «L10» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

 

 
 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

106415 

Дата реєстрації авторського права 

 
19.07.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Renee Kitto (псевдонім) 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Твір образотворчого мистецтва 
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Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Ілюстрація «Графіка «L2» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

106416 

Дата реєстрації авторського права 

 
19.07.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Renee Kitto (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) 

 

 

Ілюстрація «Графіка «L13» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

106417 

Дата реєстрації авторського права 
 

19.07.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 

Кочмар Володимир Сергійович 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 

 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 

Твір образотворчого мистецтва 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

Скульптура «Піднятись в небо це робота» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

 
 
 
 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

106418 

Дата реєстрації авторського права 
 

19.07.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 

Кочмар Володимир Сергійович 
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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 «Таня» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

106419 

Дата реєстрації авторського права 

 
19.07.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Кочмар Володимир Сергійович 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Твір образотворчого мистецтва 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Скульптура «Кубічний простір» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

 

 
 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

106420 

Дата реєстрації авторського права 

 
19.07.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Кочмар Володимир Сергійович 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Твір образотворчого мистецтва 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Скульптура «Гонщик срібної мрії» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  
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Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

106421 

Дата реєстрації авторського права 
 

19.07.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 

Ковальов Віталій Валерійович, Федорчук Олександр Михайлович 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 

 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

Літературно-письмовий твір науково-методичного характеру 

«Методичні рекомендації до проведення семінарських (практичних) 

занять з навчальної дисципліни «Фінансовий аналіз» для студентів 

ступеня вищої освіти «бакалавр» денної (заочної) форми навчання 

спеціальність 051 Економіка (Економіка підприємства)» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

Методичні вказівки складено згідно з робочою програмою курсу по 

даній дисципліні і вони необхідні для систематизації методичних 

прийомів проведення семінарських занять. 
 
 
 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

106422 

Дата реєстрації авторського права 
 

19.07.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 

Ковальов Віталій 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) 
 

 

Літературно-письмовий твір науково-методичного характеру «Економіка 

підприємства: методичні рекомендації з дистанційного навчання до 

проведення семінарських занять для здобувачів ступеня вищої освіти 

«бакалавр» денної (заочної) форми навчання для підготовки фахівців 

галузей знань: 05 «Соціальні та поведінкові науки» 07 «Управління та 

адміністрування» Спеціальність: 051 - Економіка, 072 - Фінанси, 

банківська справа та страхування» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

Методичні вказівки складено згідно з робочою програмою курсу по 

даній дисципліні і вони необхідні для систематизації методичних 

прийомів проведення семінарських занять. 
 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

106423 

Дата реєстрації авторського права 

 
19.07.2021 
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Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Ковальов Віталій Валерійович, Федорчук 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) 

 

 

Літературний письмовий твір науково-методичного характеру 

«Банківські операції. Методичні рекомендації з дистанційного 

навчання до проведення семінарських занять для здобувачів ступеня 

вищої освіти «бакалавр» (денної та заочної форми навчання) галузь 

знань 07 - Управління і адміністрування спеціальності 072 - Фінанси, 

банківська справа та страхування» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Методичні вказівки складено згідно з робочою програмою курсу по 

даній дисципліні і вони необхідні для систематизації методичних 

прийомів проведення семінарських занять 
 

 

 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

106424 

Дата реєстрації авторського права 

 
19.07.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Ковальов Віталій Валерійович, Федорчук Олександр Михайлович 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

Літературно-письмовий твір науково-методичного характеру 

«Методичні рекомендації для проведення семінарських (практичних) 

занять з навчальної дисципліни «Фінанси» для студентів ступеня 

вищої освіти «бакалавр» денної (заочної) форми навчання для 

спеціальності 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

Методичні вказівки складено згідно з робочою програмою курсу по 

даній дисципліні і вони необхідні для систематизації методичних 

прийомів проведення семінарських занять. 
 
 
 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

106425 

Дата реєстрації авторського права 
 

19.07.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 

Гурін Руслан Сергійович, Яцій Олександр Михайлович 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 
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Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру «Роль Я-концепції 

в особистісно-професійному розвитку майбутніх учителів» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
Опублікування: Гурін Р. С., Яцій О. М. Роль Я-концепції в особистісно-

професійному розвитку майбутніх учителів // Materialy XVI 

Miedzynarodowej naukowi-praktycznej konferencji «Naukowa przestrzen 

Europy - 2020», 07-15 kwietnia 2020 roku po sekjach : Pedagogiczne nauki. 

Filologiczne nauki. Psychologia i socjologia. - Volume 7 Przemysl : Nauka i 

studia. - Р. 83-85. 
Анотація  

 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

106426 

Дата реєстрації авторського права 

 
19.07.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Бабарикіна Надія Анатоліївна, Сергієнко Тетяна Іванівна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Стаття «Стан інформаційно-психологічної безпеки особистості як 

вимір зрілості громадянського суспільства» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

В даному дослідженні розглянуто інформаційно-психологічну безпеку 

як визначник ступеня зрілості громадянського суспільства. Проаналізовано 

поняття інформаційно-психологічної безпеки особистості та суспільства 

загалом. 

 
 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

106427 

Дата реєстрації авторського права 

 
19.07.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Галаур Світлана Петрівна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Стаття «Регулятивні стратегії й тактики в сучасній українській 

художній прозі» 
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Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
Опублікування: Галаур Світлана. Регулятивні стратегії й тактики в 

сучасній українській художній прозі // Лінгвістичні студії. - 2019. -  

Вип. 37. - С. 85-89. 
Анотація  

Порушено проблему регулятивної стратегії як вектора мовленнєвої 

поведінки адресанта, що передбачає спеціальне оброблення художнього 

повідомлення з метою імітації усного спілкування з читачем. 

 
 

 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

106428 

Дата реєстрації авторського права 

 
19.07.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Онищенко Світлана Володимирівна, Маслій Олександра Анатоліївна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Стаття «МІЖНАРОДНІ ІНДЕКСНІ СИСТЕМИ ОЦІНКИ БІЗНЕС-

СЕРЕДОВИЩА В УКРАЇНІ» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
Опублікування: Онищенко Світлана Володимирівна, Маслій 

Олександра Анатоліївна. МІЖНАРОДНІ ІНДЕКСНІ СИСТЕМИ 

ОЦІНКИ БІЗНЕС-СЕРЕДОВИЩА В УКРАЇНІ [Електронний ресурс] / 

Онищенко Світлана Володимирівна, Маслій Олександра Анатоліївна // 

Фінансовий простір. - 2020. - № 3 (39). - С. 168-179. - Режим доступу до 

журн.: https://fp.cibs.ubs.edu.ua/index.php/article/view/784/923 
Анотація  

Дослідження проблеми розвитку бізнес-середовища та оцінка його 

характеристик з огляду на досягнення пріоритетних цілей розвитку 

бізнесу в Україні розглядається як один із головних напрямів 

відновлення економічного зростання та підвищення добробуту 

громадян країни. 

 
 

 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

106429 

Дата реєстрації авторського права 

 
19.07.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Кіндратець Олена Миколаївна, Сергієнко Тетяна Іванівна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Стаття «Особливості формування ідентичності українців в умовах 

гібридної війни» 
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Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Розглянуті особливості формування ідентичності, образу «чужого», 

«іншого» та «свого» в умовах гібридної війни в Україні. 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

106430 

Дата реєстрації авторського права 

 
19.07.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Ткаченко Ірина Михайлівна, Марченко Ірина Ярославівна, Шундрик 

Марина Аркадіївна, Назаренко Зоряна Юріївна, Петрушанко 

Володимир Миколайович, Павленко Світлана Анатоліївна, Павленкова 

Олена Вікторівна, Браїлко Наталія Миколаївна, Ляшенко Лілія 

Іванівна, Лобач Лариса Миколаївна, Коваленко Віктор Вікторович 
Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Ілюстрація, літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Навчальний посібник для студентів стоматологічних факультетів 

закладів вищої освіти МОЗ України «Алгоритмы практических 

навыков по пропедевтике терапевтической стоматологии» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
Опублікування: Алгоритмы практических навыков по пропедевтике 

терапевтической стоматологии [Текст] : учебное пособие / Ткаченко И. М., 

Марченко И. Я., Шундрик М. А. и др. - Полтава : ООО «АСМИ», 

2021. - 168 с. 
Анотація  

Викладено точний і зрозумілий опис послідовності дій для відпрацювання 

практичних навичок з пропедевтики терапевтичної стоматології, що 

дозволяє одержати кінцевий результат набуття професійних 

компетентностей з терапевтичної стоматології. 
 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

106431 

Дата реєстрації авторського права 

 
19.07.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Звягольська Ірина Миколіївна, Дерев'янко Тетяна Василівна, 

Полянська Валентина Павлівна 
Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Науковий твір «Про наступність формування базових знань з молекулярно-

генетичних методів лабораторної діагностики інфекційних захворювань у 

здобувачів вищої медичної освіти» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
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Анотація  

Розглянуто питання поступовості формування у здобувачів вищої 

освіти медичного факультету базових знань з молекулярно-генетичних 

методів лабораторної діагностики інфекційних захворювань, що 

здійснюється завдяки міждисциплінарній інтеграції. 

 
 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

106432 

Дата реєстрації авторського права 

 
19.07.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Тарасова Ганна Костянтинівна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Наукова стаття «Хореографія як складова частина спеціальної 

підготовки у видах спорту, основою яких є танець» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Визначено місце і роль хореографії в процесі багаторічної підготовки 

спортсменів у танцювальних видах спорту і показано суперечливе 

ставлення практиків щодо доцільності використання хореографічної 

підготовки в деяких видах спорту з візуальним способом визначення 

результатів на початкових етапах. 

 
 

 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

106433 

Дата реєстрації авторського права 

 
19.07.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Тарасова Ганна Костянтинівна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Наукова стаття «Про фізичну культуру особистості учнів спеціальної 

медичної групи молодшого шкільного віку» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Проаналізовано питання проблеми сформованості фізичної культури 

в учнів спеціальної медичної групи молодшого шкільного віку. 
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Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

106434 

Дата реєстрації авторського права 

 
19.07.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Канюк Генадій Іванович, Антоненко Наталія Сергіївна, Прокопенко 

Олена Олександрівна 
Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

Українська інженерно-педагогічна академія 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Літературний твір наукового характеру «Аналіз і узагальнення 

результатів створення та впровадження системи підготовки і 

перепідготовки кадрів у галузі енерго- і ресурсозбереження» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Висвітлено актуальні проблеми енерго- та ресурсозбереження в 

науково-педагогічній діяльності. Розроблено проект системи підготовки 

та підвищення кваліфікації кадрів з енерго- та ресурсозбереження для 

різних галузей господарства. 
 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

106435 

Дата реєстрації авторського права 

 
19.07.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Єльникова Галина Василівна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

Українська інженерно-педагогічна академія 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Літературний твір наукового характеру «Трансфер адаптивної методики 

викладання в закладах професійної (професійно-технічної) освіти у 

процесі розвитку професійної компетентності педагогічних працівників: 

методичні вказівки до розроблення і реалізації наукового проєкту для 

педагогічних працівників закладів професійно (професійно-технічної) 

освіти» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

У роботі надані рекомендації щодо розроблення та оформлення 

наукового проєкту з інноваційної адаптивної методики викладання в 

закладах професійної (професійно-технічної) освіти та механізмів її 

трансферу в професійну діяльність викладачів. 
 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

106436 

Дата реєстрації авторського права 

 
19.07.2021 
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Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Тимошенко Юрій Олександрович 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Наукова стаття «Фізкультурно-спортивна діяльність товариства 

«Спартак» у перші повоєнні роки» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
Опублікування: Юрій Тимошенко. Фізкультурно-спортивна діяльність 

товариства «Спартак» у перші повоєнні роки // Теорія і методика 

фізичного виховання і спорту. - 2011. - № 1. - С. 120-126. 
Анотація  

З'ясовано умови, за яких спортивне товариство «Спартак» відновлює 

роботу в перші післявоєнні роки. Проведено аналіз організаційної 

роботи по відновленню інфраструктури товариства, його кількісного 

складу, проведення змагань. 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

106437 

Дата реєстрації авторського права 

 
19.07.2021 

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 

 

 

Ілюстрація, літературний письмовий твір 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Опис проекту «SMART CONTRACT «RX» («RX») 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Проект «RX» - це використання ІТ для нанесення лазерного QR-коду 

на внутрішній частині (стінки) вакуумної пробірки (пластик), яка 

може бути використана в медичних установах будь-якого рівня, а 

також при забезпеченні цифрової безпеки пішоходів, моніторингу 

паркування та бронювання паркомісць тощо. 
 

 

 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

106438 

Дата реєстрації авторського права 

 
19.07.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Рассолов Олександр Павлович 

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 літературних творів у віршованій формі «Страна «ЧУДЕС» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Твір присвячений донечці Анастасії до її 30-річчя 24 серпня та написаний 

до тридцятої річниці незалежності України. Складається з 3-х частин: 

вірш «Проснись Украина», присвячений українським воїнам та 

добровольцям, головна ч. «Страна «ЧУДЕС», P.S. «Обращение к 

Россиянам», «Звернення до Українців». 
 

 
 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

106439 

Дата реєстрації авторського права 
 

19.07.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 

Богданенко Олександр Борисович, Дергачев Вячеслав Борисович 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 

 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 

Літературний письмовий твір 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

Сценарій детективу з елементами комедії «COMI X» (серії 1-12)» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

 
 
 
 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

106440 

Дата реєстрації авторського права 
 

20.07.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 

Козирацький Євген Олександрович, Ракович Олег Миколайович, 

Двоєглазов Андрій Олександрович  
Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 

Товариство з обмеженою відповідальністю «ГРІН ЛАЙТ 

КОРПОРАТИВНІ РІШЕННЯ» 
Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 

Комп'ютерна програма 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

Комп'ютерна програма «GreenDPS» (КП «GreenDPS») 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

КП «GreenDPS» функціонує на основі програмно-технічних засобів та 

інформаційних технологій і автоматично здійснює: отримання даних 

звітів від звітних установ через Систему обміну даними для здійснення 

перевірки; узгодження та перевірку даних; повідомлення постачальника 

даних про виявлені помилки. 
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Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

106441 

Дата реєстрації авторського права 

 
20.07.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Богданенко Олександр Борисович, Дергачев Вячеслав Борисович 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Сценарій фільму «ШВИДКА» (4 сезон, серії 1-23)» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

106442 

Дата реєстрації авторського права 

 
20.07.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Богданенко Олександр Борисович, Дергачев Вячеслав Борисович 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Короткий опис серіалу-ситкому (жанр комедійних програм) «Очень 

плохой доктор» із описом персонажів» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

 
 

 

 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

106443 

Дата реєстрації авторського права 

 
20.07.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Богданенко Олександр Борисович, Дергачев Вячеслав Борисович 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Короткий опис серіалу-ситкому (жанр комедійних програм) «МАМА 

МОЖЕТ» із описом персонажів» 
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Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

106444 

Дата реєстрації авторського права 

 
20.07.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Богданенко Олександр Борисович, Дергачев Вячеслав Борисович 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Короткий опис серіалу «Сенсация» (із описом персонажів) та сценарій 

1 серії комедії» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

106445 

Дата реєстрації авторського права 

 
20.07.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Гершкович Олег Йосипович 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ТЕЛЕКАНАЛ «ІНТЕР» 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір, створений для телебачення 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

СИНОПСИС ТЕЛЕВІЗІЙНОГО ПРОЕКТУ «ВЕЩДОК» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Телевізійний проект «ВЕЩДОК» розповідає про кримінальні злочини, 

скоєні в 1945-1991 рр. 

 
 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

106446 

Дата реєстрації авторського права 

 
20.07.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Гурочкіна Вікторія Вікторівна, Богатчик Людмила Анатоліївна, 

Скоробогата Лариса Вікторівна, Рябініна Наталія Олексіївна 
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Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру «Modeling Effectiveness 

of Financial Support for the Social Capital Development in Economic 

Emergence» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
Опублікування: Hurochkina V., Reshmidilova S., Bohatchyk L., Telnov 

A., Skorobogata L., Riabinina N. Modeling Effectiveness of Financial 

Support for the Social Capital Development in Economic Emergence / 

WSEAS Transaction on Environment and Development. - 2021. - № 17. -  

P. 262-270. - DOI: 10.37394/232015.2021.17.27 
Анотація  

У статті досліджуються складові системи розвитку соціального капіталу 

в умовах економічного становлення, які зосереджені на фінансовому 

забезпеченні соціального захисту та соціальній взаємодії у професійній 

діяльності. 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

106447 

Дата реєстрації авторського права 

 
20.07.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Любчик Леонід Михайлович, Тоніца Олег Володимирович, Дунаєвська 

Ольга Ігорівна, Ахієзер Олена Борисівна, Сердюк Ірина Василівна 
Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Навчальний посібник «Вища математика. Практичний курс для 

студентів технічних спеціальностей заочної та дистанційної форм 

навчання. Інтегральне числення функції однієї змінної» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
Опублікування: Вища математика. Практичний курс для студентів 

технічних спеціальностей заочної та дистанційної форм навчання. 

Інтегральне числення функції однієї змінної : навч. посіб. / Тоніца О. В., 

Дунаєвська О. І., Ахієзер О. Б., Сердюк І. В. ; за ред. проф. Любчик Л. М. - 

Х. : НТУ «ХПІ», 2016. - 114 с. 
Анотація  

Навчальний посібник входить до серії «Вища математика. Практичний 

курс для студентів технічних спеціальностей заочної та дистанційної 

форм навчання» і є третьою частиною збірника. Містить мінімально 

необхідну кількість теорії та велику кількість розібраних зразків за 

темою. 
 
 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

106448 

Дата реєстрації авторського права 

 
20.07.2021 
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Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Федорко Анастасія Сергіївна, Яковійчук Олександр Володимирович, 

Данченко 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 «Прооксидантно-антиоксидантна рівновага у тканинах 

серця і мозку гусей за ембріонального та раннього постнатального 

онтогенезу» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Досліджено специфічність підтримки рівноваги між про- і антиоксидантами 

в тканинах серця та мозку гусей. Доведено, що в мозку генетично 

запрограмована активізація антиоксидантної системи, спрямована на 

адаптацію організму гусей до гіпероксії початку атмосферного дихання. 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

106449 

Дата реєстрації авторського права 

 
20.07.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Москвяк Наталія Володимирівна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір науково-прикладного характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Науковий твір «Індекс маси тіла (ІМТ) як показник гармонійності 

фізичного розвитку школярів 12 років та аналіз рівня поширеності 

надмірної ваги та ожиріння серед дитячих контингентів» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Упродовж 2017-2019 рр. за загальноприйнятими методами антропометрії 

обстежено 348 школярів 12-річного віку, що навчаються у міських 

загальноосвітніх навчальних закладах (ЗОНЗ), з них 172 хлопчики та 

176 дівчаток. Визначено значення індексу маси тіла (ІМТ) як показника 

гармонійності. 
 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

106450 

Дата реєстрації авторського права 

 
20.07.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Козловська Ірина Михайлівна, Іфтодій Андрій Григорович, Кулачек 

Ярослав Вячеславович, Гребенюк Володимир Іванович, Москалюк 

Олександр Петрович 
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Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Наукова стаття «IMPROVEMENT OF TREATMENT OF 

COMPLICATED FORMS OF DIABETIC FOOT SYNDROME» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Вивчено результати лікування ускладнень синдрому діабетичної 

стопи із застосуванням VAC-асоційованої терапії, що завдяки швидкій 

мікробній деконтамінації, поліпшенню мікроциркуляції, зменшенню 

місцевих ознак запалення, стимуляції росту грануляційної тканини 

значно покращує процеси загоєння ран. 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

106451 

Дата реєстрації авторського права 

 
20.07.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Блах Валерія Сергіївна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Літературно-письмовий твір науково-методичного характеру 

«Навчально-методичний комплекс освітньої компоненти/навчальної 

дисципліни «Педагогіка» для здобувачів першого (бакалаврського) 

рівня вищої освіти за спеціальністю 014 Середня освіта спеціалізації 

014.10 «Трудове навчання та технології» галузі знань 01 Освіта/Педагогіка» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Навчально-методичний комплекс освітньої компоненти/навчальної 

дисципліни містить усі необхідні матеріали для опанування даної 

навчальної дисципліни. 
 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

106452 

Дата реєстрації авторського права 

 
20.07.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Кузнєцова Ірина Григорівна, Довженко Оксана Олександрівна, 

Погрібний Володимир Володимирович, Усенко 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) 
 

 

Стаття «Influence of the sizes and the loading platform form on the 

strength of concrete elements at local compression» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

Опублікування: Kuznietsova I., Dovzhenko O., Pohribnyi V. & Usenko I. 

Influence of the sizes and the loading platform form on the strength of 

concrete elements at local compression // Proceedings of the 2020 session of 

the 13th fib International PhD Symposium in Civil Engineering. - Р. 63-69. 
Анотація  

 
 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

106453 

Дата реєстрації авторського права 
 

20.07.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 

Гарюк Григорій Іванович, Кулікова 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 «Хронічний ларингіт» навчальний посібник для 

самостійної роботи слухачів і лікарів-інтернів» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

Хронічні запальні захворювання гортані є поширеною ЛОР-патологією 

(8.4% від усіх зареєстрованих ЛОР-захворювань). Хронічний ларингіт 

(ХЛ) виникає як результат дії комплексу факторів, як екзогенних, 

діючи безпосередньо на слизову оболонку гортані, так і ендогенних, 

пов'язаних з патологією органів. 
 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

106454 

Дата реєстрації авторського права 
 

20.07.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 

Токарєва Тетяна Станіславівна 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 

 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

Наукова стаття «Іменник та його категорії через призму стилістики 

(на матеріалі німецької мови)» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

Опублікування: Токарєва Т. С. Іменник та його категорії через призму 

стилістики (на матеріалі німецької мови) // Наукові записки. Серія: 

Філологічні науки. - 2018. - Випуск 165. - С. 156-164. 
Анотація  
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Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

106455 

Дата реєстрації авторського права 

 
20.07.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Довженко Оксана Олександрівна, Погрібний Володимир Володимирович, 

Мальована Олена Олександрівна 
Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Стаття «The Ideal Plasticity Theory Usage Peculiarities to Concrete and 

Reinforced Concrete» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
Опублікування: Pohribnyi V. The Ideal Plasticity Theory Usage 

Peculiarities to Concrete and Reinforced Concrete / V. Pohribnyi,  

O. Dovzhenko, O. Maliovana // International Journal of Engineering & 

Technology. - 2018. - Vol. 7, iss. 3.2. - Р. 19-26. 
Анотація  

 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

106456 

Дата реєстрації авторського права 
 

20.07.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 

Кулікова Олена Олександрівна, Лозова Юлія Вікторівна, Чумакова 

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) 
 

 

Навчальний посібник для самостійної роботи слухачів і лікарів-інтернів 

«Сучасні методи діагностики і лікування секреторного середнього 

отиту у дітей» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

В останні роки проблема секреторного середнього отиту (ССО) набуває 

все більшої актуальності. Це пояснюється поліетіологічністю і великою 

частотою цього захворювання. У посібнику представлена клініка 

ССО, діагностика і методика лікування. Посібник корисний не тільки 

для отоларингологів. 
 
 

 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

106457 

Дата реєстрації авторського права 
 

20.07.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 

Ярова Лариса Олегівна, Тарнавська Марина Миколаївна, Кіт Лариса 

Миколаївна 
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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) 

 

 

Навчально-методичний посібник «Методичні рекомендації до проведення 

перекладацької практики студентів старших курсів. 035 Філологія 

035.04 Германські мови та літератури (Переклад (англійська, німецька 

мови включно/німецька та англійська мови включно)); 035 Філологія 

035.10 Прикладна лінгвістика (англійська, німецька мови включно/німецька 

та англійська мови включно)» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

106458 

Дата реєстрації авторського права 

 
20.07.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Крилов Дмитро Валерійович 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Складений твір, твір образотворчого мистецтва 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Збірник графічних зображень «Фамільні та родові герби роду 

Крилових» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Збірка графічних зображень «Фамільні та родові герби роду Крилових» 

містить два графічних зображення. Вони створенні для використання 

родом Крилових для відображення статусу, його історії та сповідуваних 

цінностей. Зображення гербів містять наступні елементи геральдики: 

корона, голова лева, стріла.  

 
 

 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

106459 

Дата реєстрації авторського права 

 
20.07.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Кулачек Ярослав Вячеславович, Іфтодій Андрій Григорович, 

Козловська Ірина Михайлівна, Кулачек Вероніка Тарасівна, Руснак 

Ілона Тарасівна, Андрійчук Денис Романович 
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 «Проблеми дистанційного викладання хірургічної 

дисципліни серед україномовних та англомовних студентів в умовах 

пандемії COVID-19» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
Опублікування: Кулачек Я. В., Іфтодій А. Г., Козловська І. М., 

Кулачек В. Т., Руснак І. Т., Андрійчук Д. Р. Проблеми дистанційного 

викладання хірургічної дисципліни серед україномовних та англомовних 

студентів в умовах пандемії COVID-19 // Буковинський медичний 

вісник. - 2020. - № 4 (96). Том 24. - С. 129-134.  
Анотація  

В результаті проведеного аналізу було виявлено кращу та швидшу 

адаптацію студентської спільноти до дистанційної форми навчання в 

порівнянні із викладачами.  
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

106460 

Дата реєстрації авторського права 

 
20.07.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Любчик Леонід Михайлович, Ахієзер Олена Борисівна, Геляровська 

Оксана Анатоліївна, Дунаєвська Ольга Ігорівна, Галуза Олексій 

Анатолійович, Сердюк Ірина Василівна 
Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Навчальний посібник «Вища математика. Практичний курс для 

студентів технічних спеціальностей заочної та дистанційної форми 

навчання. Теорія функції комплексної змінної. Операційне числення» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

Опублікування: Вища математика. Практичний курс для студентів 

технічних спеціальностей заочної та дистанційної форми навчання. 

Теорія функції комплексної змінної. Операційне числення : навч. посіб. / 

Ахієзер О. Б., Геляровська О. А., Дунаєвська О. І., Галуза О. А., 

Сердюк І. В. ; за ред. проф. Любчик Л. М. - Х. : НТМТ, 2016. - 148 с. 
Анотація  

Навчальний посібник входить до серії «Вища математика. Практичний 

курс для студентів технічних спеціальностей заочної та дистанційної 

форми навчання. Теорія функції комплексної змінної. Операційне 

числення» і є четвертою частиною збірника. Містить мінімально 

необхідну кількість теорії. 
 
 
 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

106461 

Дата реєстрації авторського права 
 

20.07.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 

Любчик Леонід Михайлович, Сердюк Ірина Василівна, Решетнікова 

Світлана Миколаївна, Галуза Олексій Анатолійович, Мезерна Марія 

Віталіївна 
Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
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Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

Навчальний посібник «Вища математика. Практичний курс для 

студентів технічних спеціальностей заочної та дистанційної форми 

навчання. Функції багатьох змінних. Диференціальні рівняння» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

Опублікування: Вища математика. Практичний курс для студентів 

технічних спеціальностей заочної та дистанційної форми навчання. 

Функції багатьох змінних. Диференціальні рівняння : навч. посіб. / 

Сердюк І. В., Решетнікова С. М., Галуза О. А., Мезерна М. В. ; за ред. 

проф. Любчик Л. М. - Х. : НТУ «ХПІ», 2016. - 126 с.  
Анотація  

Навчальний посібник входить до серії «Вища математика. Практичний 

курс для студентів технічних спеціальностей заочної та дистанційної 

форми навчання» і є четвертою частиною збірника. Містить мінімально 

необхідну кількість теорії та велику кількість розібраних зразків за 

темами. 
 
 
 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

106462 

Дата реєстрації авторського права 
 

20.07.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 

Любчик Леонід Михайлович, Геляровська Оксана Анатоліївна, 

Галуза Олексій Анатолійович, Решетнікова Світлана Миколаївна, 

Сердюк Ірина Василівна 
Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 

 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

Навчальний посібник «Вища математика. Практичний курс для 

студентів технічних спеціальностей заочної та дистанційної форми 

навчання. Лінійна алгебра. Аналітична геометрія» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

Опублікування: Вища математика. Практичний курс для студентів 

технічних спеціальностей заочної та дистанційної форми навчання. 

Лінійна алгебра. Аналітична геометрія : навч. посіб. / Геляровська О. А., 

Галуза О. А., Решетнікова С. М., Сердюк І. В. ; за ред. проф. Любчик Л. М. - 

Х. : НТУ «ХПІ», 2016. - 169 с. 
Анотація  

Навчальний посібник входить до серії «Вища математика. Практичний 

курс для студентів технічних спеціальностей заочної та дистанційної 

форми навчання. Лінійна алгебра. Аналітична геометрія» і є першою 

частиною збірника. Містить мінімально необхідну кількість теорії та 

велику кількість зразків. 
 
 
 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

106463 

Дата реєстрації авторського права 
 

20.07.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 

Коваль Ольга Миколаївна 
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Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 

 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

Стаття «Право на публічність» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

 
 
 
 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

106464 

Дата реєстрації авторського права 
 

20.07.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 

Коваль Ольга Миколаївна 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 

 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 

Літературний письмовий твір 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

Літературний письмовий твір «Деміурги» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

 
 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

106465 

Дата реєстрації авторського права 
 

20.07.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 

Коваль Ольга Миколаївна 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 

 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 

Літературний письмовий твір 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

Книга «Норд: Велика Зима» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

Опублікування: Норд: Велика Зима [Електронний ресурс] / Айя Нея. - 

Режим доступу: 

https://play.google.com/store/books/details/%D0%92%D0%B5D0%BB%D0%

B8%D0%BA%D0%B0_%D0%97%D0%B8%D0%BC%D0%BO_%D0%

9D%D0%BE%D1%80%D0%B4?id=EEQsEAAAQDAJ&hl=en_US&gl=US. - 

Назва з екрана. 
Анотація  
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Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

106466 

Дата реєстрації авторського права 

 
20.07.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Коваль Ольга Миколаївна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Літературний письмовий твір «Чорний Хрест» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

106467 

Дата реєстрації авторського права 

 
20.07.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Коваль Ольга Миколаївна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Літературний письмовий твір «Печериці» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

 
 
 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

106468 

Дата реєстрації авторського права 

 
20.07.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Коваль Ольга Миколаївна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Літературний письмовий твір «Крила Апсари: Прощена» 
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Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

106469 

Дата реєстрації авторського права 

 
20.07.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Hidden Element (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 «Clap Drum Awareness» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

106470 

Дата реєстрації авторського права 

 
20.07.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Hidden Element (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 Next Day» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

 

 
 

 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

106471 

Дата реєстрації авторського права 

 
20.07.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Hidden Element (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 без тексту «Nice&Quiet Moment» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

106472 

Дата реєстрації авторського права 

 
20.07.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Hidden Element (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 «Circumference» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

 
 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

106473 

Дата реєстрації авторського права 

 
20.07.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Hidden Element (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 «Kontinuum» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

 
 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

106474 

Дата реєстрації авторського права 

 
20.07.2021 
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Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Hidden Element (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 «Sound Of» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

106475 

Дата реєстрації авторського права 

 
20.07.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Hidden Element (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 «Mindbugs» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

106476 

Дата реєстрації авторського права 

 
20.07.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Hidden Element (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 «Rplctr9» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  
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Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

106477 

Дата реєстрації авторського права 

 
20.07.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Мелех Любомира Володимирівна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Підручник «Господарський процес» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
Опублікування: Мелех Л. В. Господарський процес : підручник /  

Л. В. Мелех. - Львів : ЛьвДУВС, 2016 - 368 с. 
Анотація  

 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

106478 

Дата реєстрації авторського права 

 
20.07.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Мелех Любомира 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 «Законність у правозастосовній діяльності» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
Опублікування: Мелех Л. В. Законність у правозастосовній діяльності : 

Монографія. - Львів : Львівський державний університет внутрішніх 

справ, 2011. - 196 с. 
Анотація  

 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

106479 

Дата реєстрації авторського права 

 
20.07.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Кравченко Олена Анатоліївна 

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 «Плачущий ангел» 
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Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

106480 

Дата реєстрації авторського права 

 
20.07.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Renee Kitto (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) 

 

 

Ілюстрація «Графіка «L11» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

106481 

Дата реєстрації авторського права 

 
20.07.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Блах Валерія Сергіївна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір науково-практичного характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Навчально-методичний посібник «Видатні діячі української педагогіки 

другої половини ХІХ - першої половини ХХ ст.» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Для студентів напряму 0101. Педагогічна освіта. Форма навчання 

денна, заочна, екстернатна. 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

106482 

Дата реєстрації авторського права 

 
20.07.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Бабак Ірина Миколаївна, Полєжаєв Гліб 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 «Автоматизована система моніторингу 

температури та вологості при зберіганні лікарських засобів» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Система призначена для автоматизації моніторингу температури та 

вологості на складах медичних засобів. 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

106483 

Дата реєстрації авторського права 

 
20.07.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Безверхий Костянтин Вікторович, Поліщук Євгенія Анатоліївна, 

Іващенко Алла Іванівна, Корнилюк Анна Валентинівна 
Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру «Методика оцінки 

ефективності реалізації програм міжнародної технічної допомоги 

малому та середньому бізнесу» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

106484 

Дата реєстрації авторського права 

 
20.07.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Клименко 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 «Теоретико-методологічні засади механізму взаємодії 

органів публічної влади та недержавних інституцій у сфері національної 

безпеки: дисертація на здобуття наукового ступеня доктора наук з 

державного управління за спеціальністю 25.00.05 «Державне управління 

у сфері державної безпеки та охорони громадського порядку» 
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Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Здійснено обґрунтування теоретико-методологічних засад механізму 

взаємодії органів публічної влади та недержавних інституцій у сфері 

національної безпеки та наданні практичних рекомендацій щодо 

підвищення його дієвості. 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

106485 

Дата реєстрації авторського права 

 
20.07.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Любчик Леонід Михайлович, Ахієзер Олена Борисівна, Геляровська 

Оксана Анатоліївна, Дунаєвська Ольга Ігорівна, Галуза Олексій 

Анатолійович, Сердюк Ірина Василівна 
Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Навчальний посібник «Вища математика. Невласні інтеграли. 

Інтегральне числення функцій багатьох змінних. Ряди» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
Опублікування: Вища математика. Практичний курс для студентів 

технічних спеціальностей заочної та дистанційної форм навчання. 

Невласні інтеграли. Ряди. Інтегральне числення функцій багатьох 

змінних : навч. посіб. // Ахієзер О. Б., Геляровська О. А., Дунаєвська О. І., 

Галуза О. А., Сердюк І. В. ; за ред. проф. Любчик Л. М. - Х. : НТМТ, 

2016. - 148 с. 
Анотація  

Навчальний посібник входить до серії «Вища математика». Практичний 

курс для студентів технічних спеціальностей заочної та дистанційної 

форм навчання» і є третьою частиною збірника. 
 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

106486 

Дата реєстрації авторського права 

 
20.07.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Клименко 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) 

 

 

Монографія «Державне регулювання діяльності недержавних інституцій 

у контексті забезпечення національної безпеки» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
Опублікування: Клименко Н. Г. Державне регулювання діяльності 

недержавних інституцій у контексті забезпечення національної 

безпеки : монографія. - Київ : «Видавництво Людмила», 2020. - 342 с. 



Авторське право і суміжні права. Бюлетень № 66, 2021 

 

248 

Анотація  

Наведені результати наукового дослідження проблематики державного 

регулювання діяльності недержавних інституцій у контексті забезпечення 

національної безпеки, в якому обґрунтовані його теоретико-методологічні 

засади. 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

106487 

Дата реєстрації авторського права 

 
20.07.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Безугла Людмила Сергіївна, Юрченко Наталія Іванівна, Ільченко 

Тетяна Вікторівна, Пальчик Ігор Миколайович, Воловик 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) 
 

 

Навчальний посібник «Логістика» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

Опублікування: Логістика : навч. посіб. / Безугла Л. С., Юрченко Н. І., 

Ільченко Т. В., Пальчик І. М., Воловик Д. В. - Дніпро : Пороги, 2021. - 

252 с. 
Анотація  

У навчальному посібнику викладено теоретичні засади виникнення та 

розвитку практичної логістики, основні форми логістичних утворень, 

характеристика технологічних процесів в логістиці. 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

106488 

Дата реєстрації авторського права 
 

20.07.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 

Тарнавська Марина Миколаївна, Верезубенко Микола Миколайович, 

Чорна Олена Олегівна, Кіт Лариса Миколаївна 
Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 

 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 

Літературний письмовий твір навчального характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

Навчально-методичний посібник «Методичні рекомендації щодо 

виконання та захисту курсових робіт для студентів 3 та 4 курсів 

спеціальностей 035.10 Прикладна лінгвістика (англійська, німецька 

мови/німецька, англійська мови) та 035.04 Германські мови і літератури 

(Переклад включно) (англійська, німецька мови/німецька, англійська 

мови)» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  
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Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

106489 

Дата реєстрації авторського права 

 
20.07.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Ільченко Тетяна Вікторівна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Стаття «Trends and priorities change in the European agricultural 

products market» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
Опублікування: T. Ilchenko, L. Bezugla. Trends and priorities change in 

the European agricultural products market // Інвестиції: практика та 

досвід. - 2019. - № 24. - С. 35-42. 
Анотація  

 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

106490 

Дата реєстрації авторського права 

 
20.07.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Ільченко Тетяна Вікторівна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Стаття «Роль маркетингових інструментів в інноваційному розвитку 

аграрних підприємств» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
Опублікування: Ільченко Т. В. Роль маркетингових інструментів в 

інноваційному розвитку аграрних підприємств // Науковий журнал 

«Бізнес Інформ». - 2020. - № 10. - С. 460-468. 
Анотація  

Виявлено ключові чинники, які обумовлюють доцільність 

використання маркетингового інструментарію в інноваційному 

розвитку агропідприємств. 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

106491 

Дата реєстрації авторського права 

 
20.07.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Скрекотень Ольга Володимирівна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 
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Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Повість «Ветка: Арлия. Путь. Том 1» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Найпотаємніші дівочі бажання, все, про що мріє дівчина, справджується за 

один день, а потім, в цей же день, втрачається все. У сюжеті: зрада, 

пригоди, боротьба за життя, становлення героїні. 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

106492 

Дата реєстрації авторського права 

 
20.07.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Тимошенко Людмила Миколаївна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Комп'ютерна програма, похідний твір 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Комп'ютерна програма «Кабінет Аграрія - Екосистема від Агріаналітики» 

(«Кабінет Аграрія») 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Кабінет Аграрія - це комп'ютерна програма, за допомогою якої 

забезпечується взаємодія агровиробників з державними установами, 

банками, інвесторами, постачальниками матеріальних ресурсів, 

техніки та обладнання, покупцями сільськогосподарської продукції, 

юридичними компаніями та іншими контрагентами. 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

106493 

Дата реєстрації авторського права 

 
20.07.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Тимошенко Людмила Миколаївна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Комп'ютерна програма, похідний твір 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Комп'ютерна програма «Агріаналітика: Кредитний аналіз та оцінка 

ризиків» («Agri: Кредитний аналіз та оцінка ризиків») 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
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Анотація  

Агріаналітика: Кредитний аналіз - це комп'ютерна програма, що 

поєднує у собі інноваційні інструменти для проведення як експрес-

аналізу, так і глибокого фундаментального кредитного аналізу та 

оцінку ризиків контрагента (сільськогосподарського виробника) 

швидко та якісно! 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

106494 

Дата реєстрації авторського права 

 
20.07.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Захарчин Наталія Геннадіївна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру «Основні етапи 

реформування місцевого самоврядування в Польщі у ХХ столітті» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

 
 
 
 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

106495 

Дата реєстрації авторського права 
 

20.07.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 

Захарчин Наталія Геннадіївна 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 

 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

Стаття «Нормативно-правові передумови реформування гмінного 

устрою в Галичині у 20-30-х рр. ХХ століття» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

 
 
 
 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

106496 

Дата реєстрації авторського права 
 

20.07.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Захарчин Наталія Геннадіївна 
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Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Стаття «Законодавчо-правове регулювання кваліфікації лісничих на 

початку 20-х рр. ХХ століття в Другій Речі Посполитій» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

106497 

Дата реєстрації авторського права 

 
20.07.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Захарчин Наталія Геннадіївна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Стаття «Малі академічні групи: форми та методи проведення семінарів з 

гуманітарно-соціальних дисциплін у технічному закладі вищої освіти 

(ЗВО)» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

106498 

Дата реєстрації авторського права 

 
20.07.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Захарчин Наталія Геннадіївна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Стаття «Нормативно-правове регулювання діяльності музеїв у Другій 

Речі Посполитій» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  
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Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

106499 

Дата реєстрації авторського права 

 
21.07.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Дорош Йосип Мирославович, Ібатуллін Шаміль Ільдусович, Дорош 

Ольга Степанівна, Тарнопольський Андрій Віліанович, Тарнопольський 

Євген Андрійович, Аврамчук Богдан Олегович, Дорош Андрій Йосипович 
Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

Інститут землекористування Національної академії аграрних наук 

України 
Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір технічного характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

Літературно-письмовий твір технічного характеру «Науково-методичні 

рекомендації з розробки проектів землеустрою щодо встановлення 

меж територій територіальних громад» Частина І: Вимоги до складання 

проекту» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

Науково-методичні рекомендації з розробки проектів землеустрою 

щодо встановлення меж територій територіальних громад визначають 

мету, склад, зміст та етапи розробки таких проектів, деталізують вимоги 

до формування і встановлення меж (включаючи технічні), порядку 

погодження та затвердження проекту. 
 

 
 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

106500 

Дата реєстрації авторського права 

 
21.07.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 

Фокін Олексій Юрійович 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 

 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 

Складений твір, усний твір 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

Збірка усних творів «Тренинг программа MS Excel - продвинутый курс» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

Даний курс демонструє, як можна аналізувати дані за допомогою 

програми Excel. Нові можливості, які допоможуть оптимізувати дані, 

скоротити ваші трудовитрати - формули, форматування, умовне 

форматування, зведені таблиці, використання фільтрів, інструменти 

аналітики в Excel. 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

106501 

Дата реєстрації авторського права 

 
21.07.2021 
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Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Хуторянський Андрій Анатолійович 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Музичний твір з текстом 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Музичний твір з текстом «Перший лист» серенада для сопрано, тенора 

та симфонічного оркестру» («Prima lettera» serenade for soprano, tenor 

and orchestra») 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Музичний твір у стилі оперної Серенади з грайливим відтінком. 

Написаний для скороченого подвійного складу симфонічного оркестру 

(три валторни, 1 флейта, 2 кларнети, фагот, струнні, перкусія) та двох 

солістів - колоратурного сопрано та тенора. Розмір - 4/4, темп від 90 до 

120 ударів на чверть. 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

106502 

Дата реєстрації авторського права 

 
21.07.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Хуторянський Андрій Анатолійович 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Музичний твір без тексту 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Музичний твір без тексту «РОНДО МАЛЕНЬКОГО КОМАРА для 

симфонічного оркестру» («RONDO of Little Mosquito for orchestra») 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Музичний твір в стилі Скерцо для подвійного складу симфонічного 

оркестру, тональність ре-мінор, розмір переважно 8/8. Форма - рондо-

соната з епізодом замість розробки типу «АВАС-епізод-А'С'В'». 

Частина «А» подана на форте; частина «В» - з додаванням схожого 

стрімкого пасажу у перших скрипок. 

 
 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

106503 

Дата реєстрації авторського права 

 
21.07.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Хуторянський Андрій Анатолійович 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 
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Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Музичний твір без тексту 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Музичний твір без тексту «ОБРІЙ МРІЙ» (вокаліз для змішаного 

оркестру)» («HORIZON OF DREAMS» (vocalise for mixed orchestra)») 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Музичний твір у стилі ірландського етнотанцю, написаний для 

змішаного оркестру з вокалом: неповний подвійний склад симфонічного 

оркестру, додані автентичні ірландські інструменти - волинка, 4 флейти, 

ударний інструмент бойран, кельтська арфа. Основний розмір - 12/8. 

Темп 162 удари на чверть. 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

106504 

Дата реєстрації авторського права 

 
21.07.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Хуторянський Андрій Анатолійович 

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 «Марш пустелі. Міражі» для симфонічного 

оркестру» («Desert march. Mirage» for simphonic orchestra») 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Музичний твір епічного характеру у стилі Марш, на арабську тематику 

для симфонічного оркестру розширеного подвійного складу - з додаванням 

англійського ріжка та контрафагота. Написаний у тричастинній формі, 

в одному темпі Анданте (74 удари на чверть). Розмір - 4/4. Тональність 

ля-мінор. 

 
 

 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

106505 

Дата реєстрації авторського права 

 
21.07.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Хуторянський Андрій Анатолійович 

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 «Блукач. Соната для фортепіано» («The 

Wanderer. Sonata for piano») 
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Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Музичний твір для фортепіано у стилі сонати зі дзеркальним 

розташуванням частин у репризі. Багатогранний складний матеріал, 

що оповідає історію із життя митця-художника. Розмір - 4/4. Тональність 

фа-мажор. Два основні темпи - Модерато (76 ударів на чверть) та 

Маестозо (0 ударів на чверть). 
 
 
 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

106506 

Дата реєстрації авторського права 
 

21.07.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 

Хуторянський Андрій Анатолійович 

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 «МІСЯЦЬ У КВІТАХ тріо для альта, 

віолончелі та фортепіано» («LA LUNA NEI FIORI trio for viola, cello 

and piano») 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

Музичний твір спокійно-схвильованого характеру для альта, віолончелі 

та фортепіано. Написаний у простій формі у стилі неокласики. 

Тональність мі-бемоль-мінор. Основний розмір - 4/4. 
 
 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

106507 

Дата реєстрації авторського права 
 

21.07.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 

Хуторянський Андрій Анатолійович 

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 «Шалений ром. Джазовий скетч для 

фортепіано» («Crazy rum. Jazz sketch for piano») 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

Музичний твір імпровізаційного віртуозного характеру у джазовому 

стилі для фортепіано, розмір переважно 4/4. Темп Престо (156 ударів 

на чверть). Форма твору проста двочастинна типу АВА'В'. Темп 

частин один і той самий. Частина «А» має тональність у до-дієз-мінор 

(такти 1-2), частина «В» - у ля-мінорі. 
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Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

106508 

Дата реєстрації авторського права 

 
21.07.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Хуторянський Андрій Анатолійович 

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 «Українські ночі. Фантазія для фортепіано» 

(«Ukrainian nights. Fantasia for piano») 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Музичний твір в стилі арабески з рисами ноктюрну, з контрастуючими 

частинами. Написаний у простій тричастинній формі для фортепіано. 

Тональність сі-бемоль-мінор. Основний розмір - 4/4. Темп крайніх 

частин - Модерато (76 ударів на чверть), темп середньої частини - 

Аллегро (120 ударів на чверть). 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

106509 

Дата реєстрації авторського права 

 
21.07.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Довженко Євгенія Володимирівна, Чечет Анна Михайлівна 

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 «Робоча 

програма та методичні вказівки до виконання практичних занять з 

дисципліни «Транспортне право» для студентів денної та заочної 

форми навчання спеціальність 274 «Автомобільний транспорт» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Навчально-методичні матеріали містять методичні вказівки та перелік 

питань до виконання практичних завдань і самостійної роботи, 

рекомендовану літературу тощо. 
 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

106510 

Дата реєстрації авторського права 

 
21.07.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Довженко Євгенія Володимирівна 
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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 науково-освітнього характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Літературний письмовий твір науково-освітнього характеру «Робоча 

програма та методичні вказівки до вивчення дисципліни «Правове 

регулювання проектної діяльності» для здобувачів вищої освіти 

ступеня доктора філософії за спеціальністю 273 «Менеджмент» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Навчально-методичні матеріали містять методичні вказівки та 

перелік питань до виконання практичних завдань і самостійної 

роботи, рекомендовану літературу тощо. 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

106511 

Дата реєстрації авторського права 

 
21.07.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Воркут Тетяна Анатоліївна, Білоног Оксана Євгенівна, Петунін 

Андрій Володимирович, Третиниченко Юрій Олександрович, Харута 

Віталій Сергійович, Чечет Анна Михайлівна 
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 «Оптимізація 

портфелів проектів реалізації колективних стратегій в мережах 

організацій ланцюгів постачань» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

В статті представлено вдосконалення і подальший розвиток 

методологічного забезпечення процесів управління портфелями в 

контексті запровадження портфельно-орієнтованого управління 

реалізацією колективних стратегій в мережах організацій ланцюгів 

постачань. 
 
 
 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

106512 

Дата реєстрації авторського права 
 

21.07.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 

Довженко Євгенія Володимирівна, Чечет Анна Михайлівна 

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 виконання курсової роботи з дисципліни «Транспортне 

право» для здобувачів вищої освіти ступеня «магістр» за спеціальністю 

081 «Право» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

В роботі дані науково-практичні рекомендації з виконання курсової 

роботи, перелік тем для написання курсової роботи, рекомендовану 

літературу тощо. 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

106513 

Дата реєстрації авторського права 

 
21.07.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Довженко Євгенія Володимирівна, Чечет Анна Михайлівна 

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 «Робоча 

програма та методичні вказівки до вивчення дисципліни «Транспортне 

право» для здобувачів вищої освіти ступеня «магістр» за спеціальністю 

081 «Право» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Навчально-методичні матеріали містять методичні вказівки та перелік 

питань до виконання практичних завдань і самостійної роботи, 

рекомендовану літературу тощо. 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

106514 

Дата реєстрації авторського права 

 
21.07.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Ліпіч Людмила Михайлівна, Лавринович Олена Анатоліївна 

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 «Плани 

семінарських занять та питання для самоконтролю з навчальної 

дисципліни «Політолого-соціологічний курс» для студентів денної 

форми навчання спеціальностей: 081 «Право», 051 «Економіка», 073 

«Менеджмент», 122 «Комп'ютерні науки та інформаційні технології» 
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Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Методична розробка призначена для студентів денної форми навчання 

спеціальностей 081 «Право», 051 «Економіка», 073 «Менеджмент», 122 

«Комп'ютерні науки та інформаційні технології». Включає опис і 

завдання вивчення дисциплін, розподіл навчального матеріалу за темами, 

плани семінарських занять тощо. 
 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

106515 

Дата реєстрації авторського права 
 

21.07.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 

Воркут Тетяна Анатоліївна, Білоног Оксана Євгенівна, Дмитриченко 

Андрій Миколайович, Петунін Андрій Володимирович, Срібна Наталія 

Василівна, Третиниченко Юрій Олександрович 
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 

«Портфельно-орієнтоване управління в організаційних мережах» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

В монографії представлено портфельно-орієнтоване управління як 

механізм управління формуванням і реалізацією колективних стратегій в 

організаційних мережах різної конфігурації. 
 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

106516 

Дата реєстрації авторського права 
 

21.07.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 

Кожокар Марина Василівна, Цибанюк Олександра Олександрівна, 

Наконечний Ігор Юрійович, Мосейчук Юрій Юрійович, Задорожна 

Ольга Романівна, Стражнікова Інна Василівна 
Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 

 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру «Проєкт 

фундаментального дослідження, що виконується за рахунок видатків 

державного бюджету «Онлайн фізкультурно-спортивний клуб як 

інноваційна виховна технологія забезпечення рухової активності 

сучасної студентської молоді» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  
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Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

106517 

Дата реєстрації авторського права 

 
21.07.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 

Макарчук 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 «Gender based 

discourse on the pages of party media» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

 
 
 
 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

106518 

Дата реєстрації авторського права 
 

21.07.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 

Кожокар Марина Василівна, Палагнюк Тарас Васильович, Васкан 

Іван Георгійович, Дороніна Тетяна Олексіївна, Цибанюк Олександра 

Олександрівна, Гнесь Наталія Олександрівна, Лясота Тетяна Іванівна 
Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 

 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

Стаття «Особливості нормативного та методичного забезпечення 

фізичного виховання дітей та молоді Австро-Угорської імперії» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

 
 
 
 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

106519 

Дата реєстрації авторського права 
 

21.07.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 

Погорілецька 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) 

 

 

Стаття «Нормативно-правовое регулирование прав граждан на доступ 

к официальной информации в Украине» 
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Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

106520 

Дата реєстрації авторського права 

 
21.07.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Погорілецька 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) 

 

 

Стаття «Організаційно-правовий механізм забезпечення права 

громадян на офіційну інформацію» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

106521 

Дата реєстрації авторського права 

 
21.07.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Погорілецька 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) 
 

 

Стаття «Проблеми реалізації права громадян на офіційну інформацію 

в Україні» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

 
 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

106522 

Дата реєстрації авторського права 
 

21.07.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 

Погорілецька Ангеліна 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 «Механізм реалізації права особи на офіційну інформацію в 

Україні» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

 
 

 
 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

106523 

Дата реєстрації авторського права 
 

21.07.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 

Погорілецька 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) 
 

 

Стаття «Офіційна інформація: теоретико-правовий аспект» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

 
 
 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

106524 

Дата реєстрації авторського права 
 

21.07.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 

Макарчук 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) 
 

 

Стаття «Засоби масової інформації (ЗМІ) як суб'єкт політичного 

процесу» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

 
 
 
 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

106525 

Дата реєстрації авторського права 

 
21.07.2021 
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Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Макарчук 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) 

 

 

Стаття «Новые медиа как политический інструмент» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

106526 

Дата реєстрації авторського права 

 
21.07.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Макарчук 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) 
 

 

Стаття «Політичний паралелізм: український контекст» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

 
 
 
 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

106527 

Дата реєстрації авторського права 
 

21.07.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 

Макарчук 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) 
 

 

Стаття «Політичний дискурс у християнській пресі (На прикладі 

часопису «Руслан» (1897-1914, Галичина в складі Австро-Угорщини))» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  
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Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

106528 

Дата реєстрації авторського права 

 
21.07.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Юр'єва Ліля Миколаївна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Науковий твір «Інформаційний лист про нововведення в сфері 

охорони здоров'я. Спосіб профілактики невиношування вагітності у 

жінок групи ризику» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Спосіб профілактики невиношування вагітності у жінок групи ризику 

пропонується для впровадження в закладах охорони здоров'я (обласних, 

міських, районних) акушерсько-гінекологічного профілю. 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

106529 

Дата реєстрації авторського права 

 
21.07.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Юр'єва Ліля Миколаївна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Наукова стаття «Аномальне розташування хоріону: клініко-анамнестичні 

фактори ризику» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

У роботі досліджено соматичний, гінекологічний і акушерський 

анамнези вагітних із низьким розташуванням хоріону в І триместрі 

гестації. 

 
 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

106530 

Дата реєстрації авторського права 

 
21.07.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Юр'єва Ліля 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) 

 

 

Науковий твір «Інформаційний лист про нововведення в сфері охорони 

здоров'я. Спосіб профілактики прееклампсії у жінок групи ризику» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Спосіб профілактики у жінок групи ризику пропонується для 

впровадження в закладах охорони здоров'я (обласних, міських, районних) 

акушерсько-гінекологічного профілю. 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

106531 

Дата реєстрації авторського права 

 
21.07.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Юр'єва Ліля Миколаївна 

Повне ім'я або повне офіційне 

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 функціонального стану системи мати-

плацента-плід у вагітних із плацентарною дисфункцією» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

У роботі досліджено функціональний стан системи мати-плацента-

плід у вагітних із плацентарною дисфункцією із застосуванням 

ультразвукової плацентографії, доплерометрії, результати яких є 

важливими у діагностиці компенсаторних можливостей фетоплацентарного 

комплексу. 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

106532 

Дата реєстрації авторського права 

 
21.07.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Жуковицький Ігор Володимирович, Пахомова Вікторія Миколаївна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру «Методика 

виявлення загроз на комп'ютерну мережу засобами багатошарової 

нейронної мережі» 
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Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

106533 

Дата реєстрації авторського права 

 
21.07.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Жуковицький Ігор Володимирович, Пахомова Вікторія Миколаївна, 

Остапець Денис Олександрович, Циганок Олег Ігорович 
Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру «Методика 

виявлення атак на комп'ютерну мережу з використанням комплексу 

нейронних мереж» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

106534 

Дата реєстрації авторського права 

 
21.07.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Гаврилюк Єлизавета Андріївна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру «Феномен тульпи» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

106535 

Дата реєстрації авторського права 

 
21.07.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Балинська Ольга Михайлівна 
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Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

Монографія «Семіотика права» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

Опублікування: Семіотика права : монографія / О. М. Балинська. - 

Львів : ЛьвДУВС, 2013. - 416 с. 
Анотація  

 
 
 
 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

106536 

Дата реєстрації авторського права 
 

21.07.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 

Балинська Ольга Михайлівна, Ященко Володимир Арсентійович 

Повне ім'я або 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 «Методологія сучасного правознавства» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

Опублікування: Методологія сучасного правознавства : посібник /  

О. М. Балинська, В. А. Ященко ; за заг. ред. О. М. Балинської. - Львів : 

ЛьвДУВС, 2018. - 372 с. 
Анотація  

 
 
 
 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

106537 

Дата реєстрації авторського права 
 

21.07.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 

Балинська Ольга Михайлівна, Токарська Антоніна Семенівна, 

Ященко Володимир Арсентійович 
Повне ім'я або 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 «Актуальні проблеми філософії права» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

Опублікування: Актуальні проблеми філософії права : посібник /  

О. М. Балинська, А. С. Токарська, В. А. Ященко ; за заг. ред. О. М. 

Балинської. - Львів : ЛьвДУВС, 2017. - 612 с. 
Анотація  
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Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

106538 

Дата реєстрації авторського права 

 
21.07.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Благута Роман Ігорович, Мовчан Анатолій Васильович 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Монографія «Новітні технології у розслідуванні злочинів: сучасний 

стан і проблеми використання» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
Опублікування: Благута Р. І., Мовчан А. В. Новітні технології у 

розслідуванні злочинів: сучасний стан і проблеми використання : 

монографія. - Львів : ЛьвДУВС, 2020. - 256 с. 
Анотація  

 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

106539 

Дата реєстрації авторського права 

 
22.07.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Лісіцина Юлія Олександрівна, Романцова Світлана Василівна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру «Кримінальна 

юстиція та гендерний мейнстримінг: програма навчальної дисципліни 

для здобувачів вищої освіти за освітньо-професійною програмою 

«Право» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти у галузі знань 

08 «Право» спеціальності 081 «Право» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
Опублікування: Кримінальна юстиція та гендерний мейнстримінг: 

програма навчальної дисципліни для здобувачів вищої освіти за 

освітньо-професійною програмою «Право» першого (бакалаврського) 

рівня вищої освіти у галузі знань 08 «Право», спеціальності 081 «Право», 

Інституту права та Центру післядипломної освіти, заочного та 

дистанційного навчання Львівського державного університету 

внутрішніх справ / Ю. Лісіцина, С. Романцова. - Львів : Львівський 

державний університет внутрішніх справ. - 2021. - 21 с. 
Анотація  

 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

106540 

Дата реєстрації авторського права 

 
22.07.2021 



Авторське право і суміжні права. Бюлетень № 66, 2021 

 

270 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 

Романцова 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 «Тhe terrorist identity: a criminological review (особа злочинця-

терориста: кримінологічний огляд)» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

 
 
 
 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

106541 

Дата реєстрації авторського права 
 

22.07.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 

Гумін Олексій Михайлович, Романцова Світлана Василівна, Сопільник 

Любомир Іванович, Колб Олександр Григорович, Якимова 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) 
 

 

Монографія «Сексуальне насильство щодо дітей: кримінологічний 

аналіз» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

Опублікування: Сексуальне насильство щодо дітей: кримінологічний 

аналіз : монографія / [О. М. Гумін, С. В. Романцова, Л. І. Сопільник, 

О. Г. Колб, С. В. Якимова] ; за науковою редакцією к. ю. н.,  

С. В. Романцової. - Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2019. - 

260 с. 
Анотація  

 
 
 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

106542 

Дата реєстрації авторського права 
 

22.07.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 

Романцова 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 «Мікросередовищні чинники (детермінанти) злочинної 

діяльності у сфері трансплантації органів або тканин людини, 

донорства крові» 
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Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

 
 
 
 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

106543 

Дата реєстрації авторського права 
 

22.07.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 

Ковалів Мирослав Володимирович, Єсімов Сергій Сергійович, Проць 

Іванна Миколаївна, Лозинський Юрій 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) 
 

 

Навчальний посібник «Правове регулювання фінансового контролю в 

Україні» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

Опублікування: Правове регулювання фінансового контролю в Україні : 

навчальний посібник / М. В. Ковалів, С. С. Єсімов, І. М. Проць,  

Ю. Р. Лозинський. - Львів : Львівський державний університет 

внутрішніх справ, 2018. - 267 с.  
Анотація  

 
 
 
 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

106544 

Дата реєстрації авторського права 
 

22.07.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 

Назар Юрій Степанович, Проць Іванна Миколаївна 

Повне ім'я або 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 «Адміністративна та фінансово-правова відповідальність 

за порушення бюджетного законодавства» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

Опублікування: Назар Ю. С., Проць І. М. Адміністративна та фінансово-

правова відповідальність за порушення бюджетного законодавства : 

монографія / Ю. С. Назар, І. М. Проць. - Львів : Львівський державний 

університет внутрішніх справ, 2017. - 176 с. 
Анотація  

 
 

 
 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

106545 

Дата реєстрації авторського права 

 
22.07.2021 
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Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Юр'єва Ліля Миколаївна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Наукова стаття «Клініко-морфологічні паралелі плацентарної 

дисфункції на тлі низької плацентації» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

У роботі досліджено морфологічні особливості плацент вагітних із 

плацентарною дисфункцією. 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

106546 

Дата реєстрації авторського права 

 
22.07.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Мазан Сергій Миколайович 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

Товариство з обмеженою відповідальністю «Науково-виробниче 

підприємство «ПК-Сервіс» 
Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Комп'ютерна програма 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Комп'ютерна програма «PС-Butler» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Програмне забезпечення може поставлятися на умовах надання 

сервісного обслуговування. 

 
 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

106547 

Дата реєстрації авторського права 

 
22.07.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Цимбалюк Анатолій Володимирвич 

Повне ім'я або 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 3.1.2. «Податкова складова фінансової безпеки держави» 

монографії «Правове забезпечення фінансової безпеки України» 
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Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
Опублікування: Цимбалюк А. В. Податкова складова фінансової 

безпеки держави. Правове забезпечення фінансової безпеки України : 

монографія / Білоус В. Т., Бригінець О. О., Драган О. В., Касьяненко 

Л. М. та ін. - Ірпінь : Університет ДФС України, 2020. - С. 114-128. 
Анотація  

Розкриваються сучасний стан та тенденції реформування правового 

забезпечення фінансової безпеки України. 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

106548 

Дата реєстрації авторського права 

 
22.07.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Буднікова Марія Володимирівна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Музичний твір з текстом 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Пісня «Angels Wings» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

106549 

Дата реєстрації авторського права 

 
22.07.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 

Буднікова Марія Володимирівна 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 

 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 

Музичний твір з текстом 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

Пісня «Midnight Lullaby» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

 
 
 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

106550 

Дата реєстрації авторського права 
 

22.07.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 

Шабашова Юлія Олегівна 
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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) 

 

 

Твір навчально-практичного характеру «КОРРЕКЦИОННОЕ ТАРО. 

ЭНЕРГИИ АТЛАНТОВ. ЗВЕЗДА МАГОВ» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Авторська методика, що є діагностичним і корекційним інструментом, 

який використовується при роботі з розкладами корекційними 

картами Таро. 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

106551 

Дата реєстрації авторського права 

 
22.07.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Шабашова Юлія Олегівна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Складений твір, твір образотворчого мистецтва 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Збірка творів образотворчого мистецтва «Дизайн карт 

«КОРРЕКЦИОННОЕ ТАРО. ЭНЕРГИИ АТЛАНТОВ. ЗВЕЗДА МАГОВ» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Дизайн набору карт, який містить 159 карт. Кожна карта має власний 

малюнок, графічне зображення і кольорове рішення. 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

106552 

Дата реєстрації авторського права 

 
22.07.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Когут Юрій Іванович 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

Товариство з обмеженою відповідальністю «Консалтингова компанія 

«СІДКОН» 
Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір науково-практичного характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Літературний твір науково-практичного характеру «ЦИФРОВА 

ТРАНСФОРМАЦІЯ ЕКОНОМІКИ ТА ПРОБЛЕМИ КІБЕРБЕЗПЕКИ» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
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Анотація  

Практичний посібник, в якому акумульовані теоретичні знання, 

практичний досвід та системно розкриті питання та наведені технології 

забезпечення кібербезпеки в процесі цифрової трансформації державних 

та приватних структур. 
 
 
 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

106553 

Дата реєстрації авторського права 
 

22.07.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 

Гарбар Світлана Володимирівна 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 

 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

Навчально-методичний посібник «Художня праця та основи дизайну» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

Опублікування: Гарбар С. В. Художня праця та основи дизайну : 

навчально-методичний посібник для підготовки студентів зі спеціальності 

012 Дошкільна освіта / Укладач С. В. Гарбар. -Умань : Візаві. - 2021. - 

146 с. 
Анотація  

Посібник укладено відповідно до навчального плану та вимог 

кредитно-модульної системи навчання. 
 
 
 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

106554 

Дата реєстрації авторського права 
 

22.07.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 

Пічкур Микола Олександрович 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 

 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 

Літературний письмовий твір з питань мистецтва 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

Навчальний посібник «Теорія і практика композиції» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

Опублікування: Пічкур М. О. Теорія і практика композиції : навч. 

посібн. / М. О. Пічкур; МОН України, Уманський держ. пед. ун-т  

імені Павла Тичини. - Харків : ПромАрт, 2021. - 248 с. 
Анотація  

Розкрито ґенезу категорії композиції в образотворчому мистецтві. 
 
 
 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

106555 

Дата реєстрації авторського права 

 
22.07.2021 
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Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 

Муленко Юлія Віталіївна 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 

 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 

Комп'ютерна програма 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

Комп'ютерна програма «Хор.» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

Органайзер, планер, мобільний додаток для оптимізації і контролю 

роботи команд над проектами. 
 
 
 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

106556 

Дата реєстрації авторського права 
 

22.07.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 

Дронова Тетяна Сергіївна, Сокол Поліна Миколаївна, Півоварова 

Ольга Борисівна, Шевченко Тетяна Сергіївна 
Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 

 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

Стаття «Оцінка асортиментного портфеля (в ритейлі ТОВ «Простор»)» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

 
 
 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

106557 

Дата реєстрації авторського права 
 

22.07.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 

Ткаченко Іван 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 «Будинок моєї бабусі» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  
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Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

106558 

Дата реєстрації авторського права 

 
22.07.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Гринь Андрій Костянтинович, Гамаліна Каміла Андріївна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір навчального характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Літературний твір навчального характеру «ІНДИВІДУАЛЬНА 

ПРОГРАМА ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ «Антитерористичні та 

контрдиверсійні засади безпечного функціонування об'єктів критичної 

інфраструктури» для системи професійного навчання державних 

службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших 

заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування 

та депутатів місцевих рад» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Розроблена з метою доповнення системи професійного навчання 

державних службовців. 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

106559 

Дата реєстрації авторського права 

 
22.07.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Гамаліна Каміла Андріївна 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 

 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 

Літературний письмовий твір навчального характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

Літературний твір навчального характеру «Програма психологічного 

тренінгу «Розвиток психологічної готовності особистості до безпечної 

поведінки в ситуації терористичної загрози» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

Тренінг спрямований на розвиток спеціальних знань, вмінь та навичок, а 

також важливих індивідуально-психологічних якостей особистості для 

безпечної поведінки в ситуації терористичної загрози. 
 
 
 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

106560 

Дата реєстрації авторського права 
 

22.07.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 

Рассолов Олександр Павлович 
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Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір (поезія), складений твір 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Збірка літературних творів у віршованій формі «Страна «ЧУДЕС» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Твір присвячений донечці Анастасії до її 30-річчя 24 серпня та написаний 

до тридцятої річниці незалежності України. Складається з 3-х частин: 

вірш «Проснись Украина», присвячений українським воїнам та 

добровольцям, головна ч. «Страна «ЧУДЕС», P.S. «Обращение к 

Россиянам», «Звернення до Українців». 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

106561 

Дата реєстрації авторського права 

 
22.07.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Смичковська 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) 
 

 

Картина «Ранок» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

Зображено: натюрморт з букетом літніх польових квітів у затінку з 

яскравим променем світла на тлі, що спадає ліворуч у вечірньому 

освітленні. Твір виконано у техніці олійного живопису на картоні. 

Розмір: 70×50. 
 
 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

106562 

Дата реєстрації авторського права 
 

22.07.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 

Смичковська 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) 
 

 

Картина «Весняний настрій» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
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Анотація  

Зображено: натюрморт з букетом тюльпанів на вікні. Прозора фіранка 

зліва відкриває вид на склянку з квітами та груші у потоці світла. 

Твір виконано у техніці олійного живопису на картоні. Розмір: 40×50. 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

106563 

Дата реєстрації авторського права 

 
22.07.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Смичковська 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) 

 

 

Kартинa «Нарциси» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Зображено: натюрморт з букетом білих нарцисів на темно-зеленому 

тлі драперії. Твір виконано у техніці олійного живопису на картоні. 

Розмір: 60×42. 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

106564 

Дата реєстрації авторського права 

 
22.07.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Смичковська 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) 

 

 

Kартина «Відображення» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Зображено: натюрморт з квітами у білій посудині та грушею на таці. 

Квіти віддзеркалюються у дзеркалі на другому плані. Твір виконано у 

техніці олійного живопису на полотні на підрамнику. Розмір: 40×49. 
 
 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

106565 

Дата реєстрації авторського права 

 
22.07.2021 
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Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Смичковська 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) 

 

 

Kартина «Осінь» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Зображено: осінній пейзажний мотив з річкою. Куліси дерев на 

передньому плані обрамлюють зображення берегів ріки, що струмує 

вдалечінь праворуч. Твір виконано у техніці олійного живопису на 

полотні на підрамнику. Розмір: 70×67. 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

106566 

Дата реєстрації авторського права 

 
22.07.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Лоза Наталя Адольфівна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Твір образотворчого мистецтва 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Kартина «Причал на Пересипу» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Зображено: просторовий пейзажний мотив. На першому плані рибацькі 

човни, що відпочивають на березі, на другому плані - бурхливе 

штормове море. Твір виконано у техніці олійного живопису на полотні 

на підрамнику. Розмір: 60×90. 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

106567 

Дата реєстрації авторського права 

 
22.07.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Лоза Наталя Адольфівна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Твір образотворчого мистецтва 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Kартина «Простори Причорномор'я» 
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Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Зображено: просторовий пейзажний мотив з блакитними хатинками, 

за якими вдалині відкривається простір сяючого у контражурному 

освітленні лиману. Твір виконано у техніці олійного живопису на 

полотні на підрамнику. Розмір: 70×90. 
 
 
 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

106568 

Дата реєстрації авторського права 
 

22.07.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 

Лоза Наталя Адольфівна 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 

 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 

Твір образотворчого мистецтва 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

Kартина «У сяянні серпня» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

Зображено: розкішний натюрморт зі скибами кавуна на передньому 

плані, що вводить глядача у простір сяючого спекотного пейзажу у 

контражурі вдалині. Твір виконано у техніці олійного живопису на 

полотні на підрамнику. Розмір: 100×80. 
 
 
 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

106569 

Дата реєстрації авторського права 
 

22.07.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 

Данильченко Андрій Юліанович 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 

 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 

Твір образотворчого мистецтва 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

Твір образотворчого мистецтва «Персонаж, восьминіг» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

Кольоровий малюнок восьминога, застосовується як логотип 

торговельної марки «OCTOPUS». 
 

 

 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

106570 

Дата реєстрації авторського права 

 
22.07.2021 
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Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Шостак Дмитро 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 «Бздюх» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Сценарій короткометражного анімаційного фільму про маленького 

клопа, який, ідучи в перший клас, сподівається знайти нових друзів, а 

натомість зазнає цькування з боку інших комашок. Однак «бздюх» 

стає героєм, коли завдяки захисному запаху рятує всіх від пташки. 

 
 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

106571 

Дата реєстрації авторського права 

 
22.07.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Гурова Аліса Володимирівна, Вільберг Айна Зіновіївна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Музичний твір з текстом 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Музичний твір з текстом «Young, Beautiful Free» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

 

 
 

 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

106572 

Дата реєстрації авторського права 

 
22.07.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Скулинець Сергій Вікторович, Мороз Катерина Юріївна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Музичний твір з текстом 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Пісня «МОИ ЧУВСТВА» 
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Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Музичний твір із текстом (пісня) створений в жанрі популярної 

музики із романтичним текстом російською мовою. 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

106573 

Дата реєстрації авторського права 

 
22.07.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Хомуленко Тамара Борисівна, Крамченкова Віра Олександрівна, 

Фоменко Карина Ігорівна  
Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Літературний твір наукового характеру «Комплекс прийомів 

імагінативної психотерапії тіла в оздоровчій психотехнології «РІК»: 

ефективність і особливості застосування» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Програма оздоровчої психотехнології «РІК», що включає комплекс 

прийомів імагінативної психотерапії тіла по В. Льошу, побудована на 

принципі поступового психічного поглиблення і розширення практики 

психічної інтеграції. 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

106574 

Дата реєстрації авторського права 

 
22.07.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Хомуленко Тамара Борисівна, Крамченкова Віра Олександрівна, 

Туркова Дар'я Михайлівна, Лєсніченко Ніна Павлівна 
Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Літературний твір наукового характеру «Методика діагностики 

тілесного локусу контролю» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Завданнями роботи були: операціоналізація феномену тілесний локус 

контролю та його емпіричних індикаторів, розробка опитувальника 

як набору тверджень, що відображують зміст визначених індикаторів, 

психометрична оцінка. 
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Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

106575 

Дата реєстрації авторського права 

 
22.07.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Хомуленко Тамара Борисівна, Фоменко Карина Ігорівна, Кузнецов 

Олексій Ігоревич 
Повне ім'я або повне 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 «Адаптація методики шкали 

молитви А. Лакоу» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Оригінальна методика містить 28 пунктів, що репрезентують такі 

виміри молитви: 1) субшкала «сповідь»; 2) субшкала «просьба»;  

3) субшкала «ритуал»; 4) субшкала «медитація»; 5) субшкала 

«звичка»; 6) субшкала «вдячність». 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

106576 

Дата реєстрації авторського права 

 
22.07.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Хомуленко Тамара Борисівна, Поденко Антон Володимирович, 

Фоменко Карина Ігорівна  
Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Літературний твір наукового характеру «Тренінгові психотехнології в 

програмах психологічного супроводу»  
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

У статті представлено теоретичні підходи до тренінгу та програм 

психологічного супроводу. Охарактеризовано два основні типи програм 

психологічного супроводу, де перший тип спрямований на актуалізацію 

психічних якостей, а другий - на розвиток здібностей. 
 

 

 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

106577 

Дата реєстрації авторського права 

 
22.07.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Анонімно 
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Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

Товариство з обмеженою відповідальністю «ЄСС» 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Комп'ютерна програма 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Комп'ютерна програма «Конектор з програмного забезпечення Oracle 

Identity Manager до рішень Microsoft: AD, Exchange, Office 365» 

(«Конектор Oracle IDM - Microsoft») 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

«Конектор Oracle IDM - Microsoft» (конектор) вбудовується в рішення 

Oracle Identity Manager та забезпечує взаємодію з пакетом додатків 

компанії Microsoft. За допомогою конектора відбувається імпорт 

даних щодо організаційної структури та співробітників. 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

106578 

Дата реєстрації авторського права 

 
22.07.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Наливайко Лариса Романівна, Припутень Дмитро Сергійович, Грицай 

Ірина Олегівна, Ільков Василь Васильович, Голобутовський Роман 

Зіновійович, Наливайко Олег Іванович, Обушко Вікторія Вікторівна, 

Чепік-Трегубенко Ольга Сергіївна 
Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Навчальний посібник «Теорія держави і права в схемах та таблицях» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

Опублікування: Теорія держави і права в схемах та таблицях : 

навчальний посібник / Кол. авт. ; за заг. ред. Л. Р. Наливайко. - К. : 

«Хай-Тек Прес», 2020. - 296 с. 
Анотація  

Навчальний посібник розрахований на студентів, слухачів і курсантів 

різних навчальних закладів, викладачів, науковців, державних 

службовців, політиків, усіх, хто цікавиться актуальними проблемами 

державно-правового розвитку та шляхами їх вирішення. 
 
 
 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

106579 

Дата реєстрації авторського права 
 

22.07.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 

Кравченко 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) 

 

 

Наукова стаття «Диференційовані підходи до профілактики 

перинатальних ускладнень у вагітних з невиношуванням в ранніх 

термінах гестації» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
Опублікування: Кравченко О. О. Диференційовані підходи до 

профілактики перинатальних ускладнень у вагітних з невиношуванням 

в ранніх термінах гестації // Репродуктивна ендокринологія. - 2020. -  

№ 1 (51). - С. 51-54. 
Анотація  

В роботі висвітлені диференційовані підходи до профілактики 

перинатальних ускладнень у вагітних з невиношуванням в ранніх 

термінах гестації. Показано, що об'єм хоріону та оцінка його судинної 

системи в кінці І триместру гестації можуть слугувати критерієм 

відбору пацієнток групи ризику.  
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

106580 

Дата реєстрації авторського права 

 
22.07.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Прокопенко Наталія Василівна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Збірка книг «Русь-магія Святого Духу» («Русь») 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Теософія, виражена в поетичній філософії при проходженні духовних 

практик за Вісниками в снах, розкодування родових знань і значень 

Біблії в ієрархії явного і потойбічного розшифровування Матриці 

гріхів родової історії народу і особистої, підсвідомість і наслідки 

неусвідомлених надбань в різновиді. 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

106581 

Дата реєстрації авторського права 

 
22.07.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Венгерська Наталя Сергіївна, Воронкова Валентина Григорівна, 

Безкоровайна Лариса Вікторівна, Череп Алла Василівна 
Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Стаття «Використання креативних цифрових технологій у сфері 

туризму під час пандемії COVID-19: економічні і соціальні наслідки» 
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Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

В статті проаналізовано креативні технології національної й світової 

індустрії туризму в умовах COVID-19, що представляють сукупність 

цифрових методів і програм: блокчейн технологій та технологічних 

стартапів у сфері туризму; travel-послуг за допомогою онлайн-сервісів 

і додатків. 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

106582 

Дата реєстрації авторського права 

 
22.07.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Назаренко Оксана Миколаївна, Лазаренко Світлана В'ячеславівна 

Повне ім'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 «Стилістичний та комунікативний аспект сучасного 

українського газетного тексту» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
Опублікування: Назаренко О. М., Лазаренко С. В. Стилістичний та 

комунікативний аспект сучасного українського газетного тексту // 

Lingua Montenegrina. - 2019. - № 24. - Р. 141-152. 
Анотація  

У статті досліджено особливості сучасного українського газетного 

тексту в стилістичному та комунікативному аспектах. Доведено, що 

такий текст є функціонально неоднорідним, він поєднує елементи 

художнього та наукового стилів із домінуванням художньої стилістики, 

властивих поетиці літератури. 
 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

106583 

Дата реєстрації авторського права 

 
22.07.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Бундюк Валерій Віталійович, Гайдаєнко Олександр Сергійович, 

Крикун Юрій Станіславович, Лякса Андрій Володимирович, 

Струсевич Іван 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 «Диспетчеризация коксовых машин. Мониторинг 

взаимодействия с элементами управления промышленных узлов 

коксового производства» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
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Анотація  

Особливість даної моделі моніторингу взаємодії з елементами керування 

промислових вузлів коксового виробництва полягає в високоточних 

RTK GPS модулях системи позиціонування, повністю автономній 

базовій станції, в використанні для систем зв'язку Wi-Fi і Lora. 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

106584 

Дата реєстрації авторського права 
 

22.07.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 

Татаренко Галина Вікторівна, Арсентьєва Олена 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 «Аналітичний звіт щодо забезпечення 

прав людей з інвалідністю та маломобільних груп населення до доступу 

до отримання якісної вищої та фахової передвищої освіти на території 

Луганської області» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

Аналітичний звіт є авторською доробкою, що містить аналітичні, 

статистичні відомості, пропозиції з удосконалення законодавства 

України у сфері ефективного доступу для людей з інвалідністю та 

маломобільних груп населення до якісних освітніх послуг закладів 

вищої освіти та фахової передвищої освіти. 
 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

106585 

Дата реєстрації авторського права 
 

22.07.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 

Бойко Сергій Володимирович, Тюпа Юрій 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) 
 

 

Музичний альбом «Рок и Ролл - вечный союз» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

До музичного альбому «Рок и Ролл - вечный союз» включені одинадцять 

пісень, які виконані у стилі класичного радянського року 60-80 років і 

містять любовну лірику, філософські роздуми, ностальгічні переживання, 

реакцію людей на різноманітні життєві обставини і інше. Збірник є 

відродженням духу. 
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Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

106586 

Дата реєстрації авторського права 

 
22.07.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Демидов Геннадій Григорович, Демидова Юлія Вячеславівна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Ілюстрація, літературний письмовий твір навчального характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Літературний письмовий твір «Путеводитель в мире МАК: системный 

подход» («Путеводитель в мире МАК») 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

У творі «Путеводитель в мире МАК: системный подход» викладено 

авторський погляд на використання метафоричних асоціативних карт 

як інструменту психологічного консультування і терапії, описані 

модель психіки та етапи роботи. Містить теоретичний матеріал, 

приклади з практики та вправи. 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

106587 

Дата реєстрації авторського права 

 
22.07.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Притула Ірина Володимирівна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Вірш «Я твоєю тінню не буду» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

 
 
 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

106588 

Дата реєстрації авторського права 

 
22.07.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Дунець Андрій Сергійович 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Твір образотворчого мистецтва 
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Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Твір художнього дизайну сенсорного стенду «МАЙСТЕРНЯ ЧОХЛІВ» 

(«Дизайн сенсорного стенду «МАЙСТЕРНЯ ЧОХЛІВ») 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

 

 
 

 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

106589 

Дата реєстрації авторського права 

 
22.07.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Дунець Андрій 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 «конструктор чохлів «CASE SHOP» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

 

 
 

 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

106590 

Дата реєстрації авторського права 

 
22.07.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Колотуха Сергій Миколайович, Власюк Світлана Анатоліївна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Навчальний посібник «Гроші та кредит» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
Опублікування: Колотуха С. М. Гроші та кредит : навч. посіб. /  

С. М. Колотуха, С. А. Власюк. - К. : Знання, 2021. - 495 с. 
Анотація  

У навчальному посібнику висвітлено теоретичні аспекти функціонування 

грошей та кредиту в умовах ринкового середовища. Особлива увага 

приділяється таким питанням як еволюція теорії грошей, кредиту, 

банківської та кредитної систем, становлення ринку цінних паперів. 
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Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

106591 

Дата реєстрації авторського права 

 
22.07.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Прокопчук Олена Тодорівна 

Повне ім'я або 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 агрострахового ринку в Україні: 

концептуальні засади теорії та практики» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
Опублікування: Прокопчук О. Т. Функціонування агрострахового 

ринку в Україні: концептуальні засади теорії та практики : монографія / 

О. Т. Прокопчук. - Умань : Видавець «Сочінський М. М.», 2020. - 320 с. 
Анотація  

Наведено результати комплексного дослідження проблем функціонування 

агрострахового ринку України. Відображено теоретико-методологічні 

та науково-практичні аспекти формування та функціонування 

вітчизняного агрострахового ринку. Розкрито методологічні засади 

дослідження особливостей функціонування. 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

106592 

Дата реєстрації авторського права 

 
22.07.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Бурмака Тетяна Миколаївна, Бурмака 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 «Управління розвитком підприємства (на прикладі 

підприємств будівельної галузі)» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
Опублікування: Бурмака М. М., Бурмака Т. М. Управління розвитком 

підприємства (на прикладі підприємств будівельної галузі) : [монографія]. - 

Харків : ХНАДУ, 2011. - 204 с. 
Анотація  

У монографії розглянуті теоретичні і методичні основи управління 

розвитком підприємства. Розроблено методичне забезпечення реалізації 

функцій оцінки розвитку підприємства та мотивації працівників, 

діяльність яких пов'язана з розвитком. Монографія містить приклади 

і фактичні матеріали підприємств. 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

106593 

Дата реєстрації авторського права 

 
22.07.2021 
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Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Петухова Любов Євгенівна, Анісімова Олена 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) 

 

 

Навчальний посібник «Фребельпедагогіка. Хрестоматія. Практикум» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

В цій книжці мова йде про методику підготовки студентів, майбутніх 

фахівців дошкільної освіти, до використання педагогічної спадщини 

Фрідріха Фребеля в практиці роботи дитячого садочку. 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

106594 

Дата реєстрації авторського права 

 
22.07.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Петухова Любов Євгенівна, Анісімова Олена 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) 

 

 

Методичний посібник «Використання дидактичного матеріалу «Дари 

Фребеля» у роботі з дітьми дошкільного віку» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Даний посібник є частиною методичного комплекту для вивчення 

«Фребельпедагогіки» після Практики та Хрестоматії. Для практичного 

використання дидактичних матеріалів у роботі з дітьми дошкільного 

віку наведено конспекти занять. 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

106595 

Дата реєстрації авторського права 

 
22.07.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Дорошук 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) 

 

 

Наукова стаття «Методологічні основи оцінювання організаційного 

розвитку за критерієм росту інтелектуального капіталу» 
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Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
Опублікування: Дорошук Г.А. Методологічні основи оцінювання 

організаційного розвитку за критерієм росту інтелектуального капіталу // 

Економіка. Фінанси. Право. - 2020. - № 8. - С. 5-8. 
Анотація  

Обґрунтовано приріст інтелектуального капіталу як критерій 

організаційного розвитку. Запропоновано класифікацію видів 

інтелектуального капіталу. Доповнено критерії організаційного розвитку 

за стадіями життєвого циклу з виділенням кількісних, якісних критеріїв 

та видів капіталу. 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

106596 

Дата реєстрації авторського права 

 
22.07.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Дорошук 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) 

 

 

Монографія «Організаційний розвиток: теорія, методологія, 

практика» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
Опублікування: Організаційний розвиток: теорія, методологія, 

практика : монографія / Г. А. Дорошук. - Одеса : «Освіта України», 

2019. - 368 с. 
Анотація  

Розглянуто теоретичний базис організаційного розвитку з виділенням 

критеріїв результативності; розроблено концепцію та механізм 

організаційного розвитку промислових підприємств в умовах цифровізації 

економіки. Оцінено перспективи застосування штучного інтелекту як 

об'єкта організаційного розвитку. 
 

 

 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

106597 

Дата реєстрації авторського права 

 
22.07.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Захарченко Олена Григорівна, Бакіна Тетяна Володимирівна, 

Почерніна Наталія Вікторівна 
Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Науковий твір «Прогноз розвитку внутрішнього ринку туристичних 

послуг України» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
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Анотація  

Проаналізовані основні показники розвитку туризму в Україні, 

зокрема обсяги капіталовкладень, динаміку доходу від надання 

туристичних послуг, загальний вклад туризму в ВВП. Проведено 

структурний аналіз динаміки туристичних потоків України за  

2013-2019 роки. 
 
 
 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

106598 

Дата реєстрації авторського права 
 

22.07.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 

Дорошук Ганна Анатоліївна, Граціотова Ганна Олександрівна 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 

 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

Монографія «Управління змінами на виробничому підприємстві: 

теоретичні засади та методичний інструментарій» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

Опублікування: Управління змінами на виробничому підприємстві: 

теоретичні засади та методичний інструментарій / Г. А. Дорошук,  

Г. О. Грацітова. - Одеса : «Освіта України», 2021. - 208 с. 
Анотація  

Досліджено еволюцію поглядів на зміни, доповнено класифікацію 

змін, запропоновано концепцію та механізми управління змінами за 

проактивним підходом. Сформовано методичний інструментарій 

управління змінами на основі оцінки готовності, потенціалу та 

ефективності змін, імплементації досвіду. 
 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

106599 

Дата реєстрації авторського права 
 

22.07.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 

Захарченко Олена Григорівна, Леушина Олена Анатоліївна 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 

 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

Науковий твір «Аналіз змін в структурі експортних послуг України» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

Розуміючи важливість розширення можливостей України щодо здійснення 

торговельних операцій на міжнародних ринках, у статті, на основі 

аналізу кількісних показників експортних галузей у довгостроковому 

періоді, виявлено позитивні та негативні для країни структурні зрушення 

у зовнішній торгівлі тощо. 
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Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

106600 

Дата реєстрації авторського права 

 
22.07.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Аксьонов Костянтин 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) 

 

 

Живопис «Ліки Атлантіди» (чоловік 1)» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

106601 

Дата реєстрації авторського права 

 
22.07.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Аксьонов Костянтин 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) 

 

 

Живопис «Ліки Атлантіди» (чоловік 3)» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

106602 

Дата реєстрації авторського права 

 
22.07.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Литовко Сергій Іванович 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Твір графіки 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Твір графіки «Останній притулок» 
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Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

106603 

Дата реєстрації авторського права 

 
22.07.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Аксьонов Костянтин 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) 

 

 

Живопис «Ліки Атлантіди» (чоловік 2)» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

106604 

Дата реєстрації авторського права 

 
22.07.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Литовко Сергій Іванович 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Твір графіки 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Твір графіки «Клоун» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

 
 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

106605 

Дата реєстрації авторського права 

 
22.07.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Литовко Сергій Іванович 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 
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Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Твір графіки 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Твір графіки «Вершниця» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

106606 

Дата реєстрації авторського права 

 
22.07.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Литовко Сергій Іванович 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Твір графіки 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Твір графіки «Вежа зі слонової кістки» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

 
 
 
 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

106607 

Дата реєстрації авторського права 
 

22.07.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 

Литовко Сергій Іванович 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 

 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 

Твір графіки 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

Твір графіки «Дівчина з єдинорогом» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

 
 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

106608 

Дата реєстрації авторського права 

 
22.07.2021 
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Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Аксьонов Костянтин 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) 

 

 

Живопис «Ліки Атлантіди» (жінка 1)» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

106609 

Дата реєстрації авторського права 

 
22.07.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Аксьонов Костянтин 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) 

 

 

Живопис «Ліки Атлантіди» (жінка 2)» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

106610 

Дата реєстрації авторського права 

 
22.07.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Вознесенська Світлана Григорівна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Музичний твір з текстом 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Пісня «Шана» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  
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Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

106611 

Дата реєстрації авторського права 

 
23.07.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Жихар Єлизавета 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) 

 

 

Пісня «Жизнь» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Пісня про життя, яким його бачить автор. 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

106612 

Дата реєстрації авторського права 

 
23.07.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Жихар Єлизавета 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) 

 

 

Пісня «Сльози дівочі» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Пісня про сльози дівчини. 
 

 

 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

106613 

Дата реєстрації авторського права 

 
23.07.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Яснолоб Ілона Олександрівна, Козаченко Юлія Анатоліївна, 

Терещенко Іван Олексійович 
Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру «Особливості та 

принципи формування ефективної системи екологічного 

підприємства» 
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Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

У статті досліджено необхідність використання у процесі виробництва 

екологічно орієнтованого підходу шляхом розроблення та впровадження 

системи екологічного менеджменту на підприємстві з урахуванням 

його принципів. 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

106614 

Дата реєстрації авторського права 

 
23.07.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Яснолоб Ілона Олександрівна, Березницький Євгеній Вікторович, 

Радіонова Яна 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 «Енергоефективність 

та енергонезалежність як перспективні напрями розвитку інноваційних 

енергозберігаючих систем» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

У статті поглиблено сутність понять «енергонезалежність» та 

«енергоефективність» з урахуванням перспективних напрямів 

розвитку енергозбереження, забезпечуючи гармонійний розвиток 

системи. 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

106615 

Дата реєстрації авторського права 

 
23.07.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Яснолоб Ілона Олександрівна, Козаченко Юлія Анатоліївна, 

Березницький Євгеній Вікторович 
Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру «Науково-практичні 

засади визначення сутності і змісту поняття «сільські території» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

У статті розглянуто наукові підходи до визначення сутності поняття 

«сільські території» та визначено його авторське бачення. Доведено, 
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що сьогодні складно досягти згоди щодо універсального визначення 

сільської території, прийнятне для всіх країн, яке можна використовувати 

у будь-якій ситуації. 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

106616 

Дата реєстрації авторського права 

 
23.07.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 

Яснолоб Ілона Олександрівна, Зоря Олексій Петрович, Дем'яненко 

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 наукового характеру «Економічні, 

екологічні, соціальні передумови формування та функціонування 

енергонезалежних та енергоефективних сільських територій: досвід 

енергетичної політики європейських країн» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

У статті здійснено аналіз енергетичної політики та досліджено практичний 

досвід із питань управління енергонезалежністю й енергоефективністю 

сільських територій у країнах Європейського Союзу. Визначено 

особливості енергетичної політики європейських країн. 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

106617 

Дата реєстрації авторського права 
 

23.07.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 

Гайдученкo Галина Миколаївна, Карабута Олена Павлівна, Климович 

Світлана Миколаївна, Мартос Світлана Андріївна, Тихоша Валентина 

Іванівна, Власенко Любов 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 «Програми навчальних дисциплін кафедри 

української мови» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

У структурі програм навчальних дисциплін висвітлено предмет 

вивчення, міждисциплінарні зв'язки, мету та завдання курсів, визначено 

загальні та предметні компетентності й очікувані результати навчання, 

описано інформаційний обсяг навчальних дисциплін, зазначено 

рекомендовану літературу до курсів. 
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Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

106618 

Дата реєстрації авторського права 

 
23.07.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Благодир Ангеліна Адамівна, Цимбалюк Валерій Іванович, Благодир 

Віталій Сергійович, Благодир Сергій Миколайович, Міщук Інна 

Володимирівна, Давнюк Юлія Валеріївна, Ляш Андрій Олексійович 
Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Навчально-методичний посібник «Застосування примусу під час 

провадження слідчих дій» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
Опублікування: Благодир А. А. Застосування примусу під час 

провадження слідчих дій. Видання друге, перероблене і доповнене : 

навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. /  

А. А. Благодир, В. С. Благодир, С. М. Благодир, А. О. Ляш, І. В. Міщук, 

В. І. Цимбалюк, Ю. В. Давнюк. - Львів : ФОП Піча., «Новий Світ-2000», 

2019. - 174 с. 
Анотація  

Розгляд актуальних теоретичних та практичних проблем застосування 

кримінального процесуального примусу під час провадження слідчих 

дій. Досліджуються питання співвідношення понять права і свободи 

особистості, сутності та правової природи державно-правового і 

кримінального процесуального примусу. 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

106619 

Дата реєстрації авторського права 

 
23.07.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Ставицький Олег Олексійович, Цимбалюк Валерій Іванович 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Навчально-методичний посібник «Соціальна девіація та віктимність: 

психолого-юридичний аспект» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
Опублікування: Ставицький О. О., Цимбалюк В. І. Соціальна девіація 

та віктимність: психолого-юридичний аспект. - Львів : «Новий Світ-2000», 

2019. - 214 с. 
Анотація  

Навчально-методичний посібник присвячено аналізу проявів 

девіантної поведінки особистості у сучасному соціокультурному 

середовищі. Розкриваються соціально-психологічні механізми, чинники 

та детермінанти ґенези й розвитку ряду протиправних явищ у 

молодіжному субкультурному оточенні. 
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Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

106620 

Дата реєстрації авторського права 

 
23.07.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Кустов Ігор Ігорович 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір, твір образотворчого мистецтва 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Літературний твір навчально-розважального характеру «THE ANGRY 

DRAGON» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Твір створено автором як література навчального характеру для 

дітей, які вивчають англійську мову, з елементами розважального 

характеру у вигляді малюнків, які також створені автором. Твір є 

корисним та рекомендованим дітям дошкільного віку. 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

106621 

Дата реєстрації авторського права 

 
23.07.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Кравчук Ігор Юрійович, Скілева Тетяна Олександрівна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

Товариство з обмеженою відповідальністю «АЙКЮЖН ІТ» 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Комп'ютерна програма 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Комп'ютерна програма «IQ-Медицина» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Комп'ютерна програма надає гнучкий інструментарій до нових вимог 

законодавства для реалізації задач, пов'язаних з веденням обліку, 

призначених та здійснених медико-соціальних послуг потерпілим, 

включаючи обсяги першої медичної допомоги, виконання програм 

соціальної реабілітації потерпілих осіб. 
 

 

 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 
 

 

106622 

Дата реєстрації авторського права 

 
23.07.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Гайдар Тетяна Вікторівна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 
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Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Складений твір 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Збірник навчальних матеріалів «Курс української літератури в 

персоналіях (5-11 класи)» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Збірник навчальних матеріалів містить хронологічні таблиці життєвого 

та творчого шляху письменників, що вивчаються в шкільному курсі 

літератури. Кожна така таблиця супроводжується портретом 

письменника/письменниці. В кінці збірника надані довідникові матеріали. 

 
 

 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

106623 

Дата реєстрації авторського права 

 
23.07.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Лещинський Віктор Петрович, Антип Петро Іванович, Ліфіренко 

Микола Миколайович 
Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Твір архітектури 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Проект твору архітектури «Концепт архітектурного комплексу в стилі 

Біо-тек» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

В основі архітектурного задуму об'єкта закладено космічний знак 

нескінченого руху. Він несе свою енергію у простір та час. У центрі 

композиції знаходиться архітектурна будівля у вигляді молекули в 

динаміці. Це сучасна неоорганічна архітектура, у якій запозичені 

природні форми. 

 
 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

106624 

Дата реєстрації авторського права 

 
23.07.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Жихар Єлизавета 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) 

 

 

Пісня «Простая влюбленная» 
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Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Пісня про щасливе кохання. 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

106625 

Дата реєстрації авторського права 

 
23.07.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Соловйов Андрій Ігорович 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Складений твір 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Складений твір «Словник основних термінів і понять з дисципліни 

«Менеджмент і адміністрування (теорія організації)» для студентів 

спеціальності: 073 «Менеджмент» ступеня вищої освіти «бакалавр» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

У посібнику представлена у систематизованому вигляді базова 

термінологія з дисципліни «Менеджмент і адміністрування (теорія 

організації)», яка може бути корисною при вивченні всього блока 

економічних дисциплін. 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

106626 

Дата реєстрації авторського права 

 
23.07.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Засуха Ігор 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 «УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ ЦИФРОВІЗАЦІЇ В 

ДЕРЖАВНОМУ СЕКТОРІ» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

106627 

Дата реєстрації авторського права 

 
23.07.2021 
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Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Неклеса Олександр Вікторович, Юр'єв Денис Сергійович, Санакоєв 

Дмитро Борисович, Єфімов Володимир Веніамінович, Палешко 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) 

 

 

Науковий твір «Методичні рекомендації «ВИЯВЛЕНННЯ ТА 

РОЗСЛІДУВАННЯ ОКРЕМИХ ВИДІВ ЗЛОЧИНІВ У СФЕРІ 

СЛУЖБОВОЇ ТА ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ, УЧИНЕНИХ 

ОРГАНІЗОВАНИМИ ГРУПАМИ І ЗЛОЧИННИМИ ОРГАНІЗАЦІЯМИ» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

106628 

Дата реєстрації авторського права 

 
23.07.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Неклеса Олександр Вікторович, Юр'єв Денис Сергійович, Санакоєв 

Дмитро Борисович, Єфімов Володимир Веніамінович, Палешко 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) 

 

 

Науковий твір «Методичні рекомендації «ВИЯВЛЕНННЯ ТА 

РОЗСЛІДУВАННЯ ОКРЕМИХ ВИДІВ ЗЛОЧИНІВ У СФЕРІ 

ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ, УЧИНЕНИХ ОРГАНІЗОВАНИМИ 

ГРУПАМИ І ЗЛОЧИННИМИ ОРГАНІЗАЦІЯМИ» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

 

 
 

 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

106629 

Дата реєстрації авторського права 

 
23.07.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Колесник Михайло Юрійович 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Усний твір 
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Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Лекція «Відео майстер-клас з проведення трансторакальної 

ехокардіографії» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Ехокардіографія залишається основним методом діагностики хвороб 

серця. Важливою проблемою цього методу є суттєва міждослідницька 

варіабельність, що знижує загальну діагностичну точність ехокардіографії. 
 
 
 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

106630 

Дата реєстрації авторського права 
 

23.07.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 

Капітаненко 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) 
 

 

Стаття «Адміністративно-правові засади державного внутрішнього 

контролю у сфері реалізації права інтелектуальної власності» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Проаналізовано адміністративно-правові засади державного внутрішнього 

контролю у сфері реалізації права інтелектуальної власності. 
 
 
 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

106631 

Дата реєстрації авторського права 
 

23.07.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 

Гарюк Григорій Іванович, Кулікова Олена Олександрівна, Філатова 

Ірина Вікторівна, Бобрусь Артем 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) 
 

 

Навчальний посібник для самостійної роботи слухачів «Передракові 

стани гортані» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

В отоларингології перелік процесів, що належать до передракових, 

обмежений. У посібнику докладно зупинилися на таких захворюваннях 

як папіломатоз верхніх дихальних шляхів, хронічний гіперпластичний 

ларингіт, дискератоз гортані. 
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Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

106632 

Дата реєстрації авторського права 
 

23.07.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 

Гарюк Григорій Іванович, Губін Володимир Миколаєвич, Кулікова 

Олена Олександрівна, Губін Микола Володимирович, Самусенко 

Сергій Олександрович, Лозова Юлія Вікторівна 
Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 

 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

Навчальний посібник для самостійної роботи слухачів «Хірургічне 

лікування уроджених деформацій вушних раковин (відтопирених 

вушних раковин)» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

Представлена класифікація уроджених вад розвитку вушної раковини, 

хірургічні методи втручань і можливі труднощі і ускладнення при 

веденні в постопераційному періоді. 
 
 
 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

106633 

Дата реєстрації авторського права 
 

23.07.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 

Гарюк Григорій Іванович, Кулікова Олена Олександрівна, Філатова 

Ірина Вікторівна, Бобрусь Артем 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) 
 

 

Навчальний посібник для самостійної роботи слухачів 

«Ларингофарингеальний рефлюкс як передуючий фактор виникнення 

хронічного гіперпластичного ларингіту» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

Посібник присвячений виявленню ларингофарингеального рефлюксу, 

на який лікарі не завжди звертають увагу. 
 
 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 
 

 

106634 

Дата реєстрації авторського права 
 

23.07.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 

Пасько Ігор Володимирович, Науменко Ігор Вікторович, Мокрицький 

Михайло Юрійович, Щенякін Олег Володимирович, Лазня Олексій 

Олексійович, Мелешко Олександр Миколайович, Сергієв Сергій 

Віталійович, Столяренко Микола Петрович 
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Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Ілюстрація, літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Письмовий науковий твір «Методичний підхід до визначення ступеню 

зниження відносної сумарної важливості об'єктів противника» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Показано методичний підхід до визначення ступеня зниження відносної 

сумарної важливості об'єктів. 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

106635 

Дата реєстрації авторського права 

 
23.07.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Попович Василь Ярославович, Харун Віктор Романович, Сенчішак 

Василь Михайлович 
Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Наукова стаття «МЕТОДИКА ОПТИМІЗАЦІЇ ПЕРЕДАТОЧНИХ 

ЧИСЕЛ ДВОСТУПЕНЕВОГО ЗУБЧАСТОГО РЕДУКТОРА ЗА 

УМОВОЮ МІНІМАЛЬНОЇ МАСИ» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

У науковій праці описана методика оптимізації передаточних чисел 

ступенів двоступеневої зубчастої передачі за критерієм мінімальної 

маси коліс редуктора. 

 
 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

106636 

Дата реєстрації авторського права 

 
23.07.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Панчук Руслан Миколайович 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Науковий твір «Тромбектомія з варикозно розширеного гемороїдального 

вузла в комбінуванні з лазерною коагуляцією гемороїдального вузла 

(ThHLC)» 
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Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

В запропонованому творі наводиться спосіб тромбектомії з варикозно 

розширеного гемороїдального вузла в комбінуванні з лазерною 

коагуляцією гемороїдального вузла. 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

106637 

Дата реєстрації авторського права 

 
23.07.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Яковенко 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 «Науково-методичний семінар «Використання 

динамічних моделей математичного сервісу GeoGebra для візуалізації 

навчальної інформації на уроках алгебри та геометрії» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

В епоху глобальної інформатизації суспільства, залучення в навчальний 

процес динамічних моделей математичних процесів позитивно впливає 

на пізнавальну активність учнів на уроках математики. 

 
 

 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

106638 

Дата реєстрації авторського права 

 
23.07.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Жванія Тарас Валеріанович 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру «Художник і пензель»: 

діагностика і корекція невербальної взаємодії в парі засобами арт-терапії» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Арт-терапевтична техніка парної роботи «Художник і пензель» 

передбачає створення символічного образу під час невербальної 

взаємодії в процесі парного малюнку в техніці почергового малювання. 
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Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

106639 

Дата реєстрації авторського права 

 
26.07.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Клименко Анастасія Іллівна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Комп'ютерна програма 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Комп'ютерна програма «Автоматизація розв'язку нелінійних рівнянь 

за допомогою чисельних методів» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Задача обчислення визначеного інтеграла є однією з найважливіших 

математичних задач, до якої зводиться багато прикладних питань; 

знаходження площі плоских фігур, центру тяжіння і моментів інерції 

тіл, тобто механічні, економічні, фізичні і інші задачі. 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

106640 

Дата реєстрації авторського права 

 
26.07.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Клименко Анастасія Іллівна 

Повне ім'я або повне 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 психологічного стану людини» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Основною задачею даної роботи є виявлення таких сфер психологічної 

діяльності як характер, темперамент та здатність до самопокращення. 

У сучасному житті інформація, яка стосується характеру, досить важлива. 

За допомогою психологічних тестів можна визначити свої слабкі та 

сильні сторони. 
 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

106641 

Дата реєстрації авторського права 

 
26.07.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Клименко Анастасія Іллівна 

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 багатовимірних систем взаємодії 

популяцій типу хижак-жертва-суперхижак на основі моделі Лотки-

Вольтерра» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Розроблено програмний продукт на мові програмування Python для 

моделювання тривимірної та чотиривимірної моделей шляхом 

програмування модифікованої моделі Лотки-Вольтерра ітераційним 

методом Рунге-Кутта четвертого порядку. За допомогою створеної 

системи було проведено аналіз видів тварин. 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

106642 

Дата реєстрації авторського права 

 
26.07.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Воркут Тетяна Анатоліївна, Волинець Людмила Миколаївна, Білоног 

Оксана Євгенівна, Сопоцько Ольга Юріївна, Левченко Ярослава 

Сергіївна 
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 «The model to 

optimize deliveries of perishable food products in supply chains» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
Опублікування: T. Vorkut, L. Volynets, O. Bilonog, O. Sopotsko, I. Levchenko. 

The model to optimize deliveries of perishable food products in supply 

chains // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. - 2019. - 

Vol. 5, Issue 3 (101). - P. 43-50. 
Анотація  

В роботі удосконалено ймовірнісно-статистичну аналітичну модель 

оптимізації постачань швидкопсувних продуктів харчування. Доведено, 

що система постачань, яка передбачає додаткову поставку, є більш 

економічно-доцільною за умовами роботи ланцюгів постачань 

швидкопсувних продуктів харчування. 
 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

106643 

Дата реєстрації авторського права 

 
26.07.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Бакуменко Олександра Олександрівна, Васильківська Людмила 

Олександрівна 
Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

Національний транспортний університет 
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Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір науково-освітнього характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Літературний письмовий твір науково-освітнього характеру «Методичні 

рекомендації для підготовки до самостійної роботи з дисципліни 

«Практичний курс другої іноземної мови (німецька). Прикметник 

(Частина І)» для студентів І-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 для студентів стаціонару розроблені відповідно 

до робочої програми та силабусу з дисципліни «Практичний курс 

другої іноземної мови (німецька)» та містить вправи та завдання до 

самостійного опрацювання. 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

106644 

Дата реєстрації авторського права 

 
26.07.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Мошковська Людмила Миколаївна, Шеверун Надія Володимирівна 

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 

вказівки до проведення практичних занять та виконання самостійної 

роботи з дисципліни «Теорія і практика перекладу іноземної мови» 

для студентів ІІ курсу першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за 

спеціальністю 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» 

галузь знань 02 «Культура і мистецтво» денної форми навчання» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Методичні вказівки для студентів стаціонару розроблені відповідно до 

робочої програми та силабусу з дисципліни «Теорія і практика перекладу 

іноземної мови» та містять вправи та завдання до самостійного 

опрацювання. 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

106645 

Дата реєстрації авторського права 

 
26.07.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Мошковська Людмила Миколаївна, Шеверун Надія Володимирівна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

Національний транспортний університет 
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Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір науково-освітнього характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Літературний письмовий твір науково-освітнього характеру «Методичні 

рекомендації для підготовки до практичних занять та самостійної 

роботи з дисципліни «Основи галузевого перекладу» для студентів  

ІV курсу першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 

029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» галузь знань  

02 «Культура і мистецтво» денної форми навчання» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Методичні вказівки для студентів стаціонару розроблені відповідно до 

робочої програми та силабусу з дисципліни «Основи галузевого 

перекладу» та містять вправи та завдання до самостійного опрацювання. 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

106646 

Дата реєстрації авторського права 

 
26.07.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Мошковська Людмила Миколаївна, Шеверун Надія Володимирівна 

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 перекладу іноземної мови» 

для студентів ІІІ курсу першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 

за спеціальністю 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» 

галузь знань 02 «Культура і мистецтво» денної форми навчання» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Методичні вказівки для студентів стаціонару розроблені відповідно до 

робочої програми та силабусу з дисципліни «Практичний курс перекладу 

іноземної мови» та містять вправи та завдання до самостійного 

опрацювання. 

 
 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

106647 

Дата реєстрації авторського права 

 
26.07.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Бакуменко Олександра Олександрівна, Васильківська Людмила 

Олександрівна 
Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

Національний транспортний університет 
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Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір науково-освітнього характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Літературний письмовий твір науково-освітнього характеру «Методичні 

рекомендації для підготовки до самостійної роботи з дисципліни 

«Практичний курс другої іноземної мови (німецька). Перфект (Частина І)» 

для студентів І-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 вказівки для студентів стаціонару розроблені відповідно до 

робочої програми та силабусу з дисципліни «Практичний курс другої 

іноземної мови (німецька)» та містять вправи та завдання до самостійного 

опрацювання. 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

106648 

Дата реєстрації авторського права 

 
26.07.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Ільницький Василь Іванович, Галів Микола Дмитрович 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана 

Франка 
Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір науково-практичного характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Стаття «Structure and activities of romanian intelligence and 

counterintelligence bodies in Transnistria (1941-1944) (based on SSA SSU)» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
Опублікування: Ilnytskyi V., Haliv M. Structure and activities of romanian 

intelligence and counterintelligence bodies in Transnistria (1941-1944) 

(based on SSA SSU) // Analele Universitǎii din Craiova. Istorie (Annals of 

the University of Craiova. History). - 2020. - Anul. XXV. - № 1 (37). - April. - 

Р. 107-124. (Scopus). 
Анотація  

На основі невідомих і маловідомих документів розкривається 

адміністративно-територіальна внутрішньо-організаційна структура 

румунських спеціальних органів, їхній кадровий склад, основні 

напрямки та засади діяльності у Трансністрії (1941-1944). 

 
 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

106649 

Дата реєстрації авторського права 

 
26.07.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Галів Микола Дмитрович, Ільницький Василь Іванович 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана 

Франка 
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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) 

 

 

Наукова стаття «Тоталітарне суспільство і проблематика формування 

характеру особистості в радянській педагогічній думці (20-60-ті рр. ХХ ст.)» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
Опублікування: Галів М., Ільницький В. Тоталітарне суспільство і 

проблематика формування характеру особистості в радянській 

педагогічній думці (20-60-ті рр. ХХ ст.) // Розвиток сучасної освіти і 

науки: результати, проблеми, перспективи. Том ІІІ: Констатації та 

діалоги в просторі науки та освіти [колективна монографія]. - 2020. - 

С. 56-66. 
Анотація  

У статті проаналізовано вплив радянського тоталітарного режиму на 

погляди радянських педагогів щодо виховання характеру особистості. 

Виділено два етапи формування характерологічної проблематики в 

радянській педагогіці досліджуваного періоду: етап становлення (кінець 

1930-х рр.). 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

106650 

Дата реєстрації авторського права 

 
26.07.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Пентилюк Марія Іванівна, Гайдаєнко Ірина Василівна, Ляшкевич 

Антоніна Іванівна, Омельчук Сергій Аркадійович 
Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Посібник для вчителів «Вивчення української мови в 5 класі» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Автори посібника надають методичні коментарі до всіх тем, що вивчають 

у 6 класі, і пропонують матеріали до уроків розвитку комунікативних 

умінь і навичок. Для вчителів української мови та літератури 

загальноосвітніх шкіл, керівників методичних об'єднань, студентів 

вищих навчальних закладів. 
 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

106651 

Дата реєстрації авторського права 
 

26.07.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 

Пентилюк Марія Іванівна, Гайдаєнко Ірина Василівна, Ляшкевич 

Антоніна Іванівна, Омельчук Сергій Аркадійович 
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 № 66, 2021 

 

317 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Посібник для вчителів «Вивчення української мови в 6 класі. Частина 2» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Автори посібника надають методичні коментарі до всіх тем, що 

вивчаються у 6 класі, і пропонують матеріали до уроків розвитку 

комунікативних умінь і навичок. Для вчителів української мови та 

літератури загальноосвітніх шкіл, керівників методичних об'єднань, 

студентів вищих навчальних закладів. 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

106652 

Дата реєстрації авторського права 

 
26.07.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Бабак Ірина Миколаївна, Сидоров Дмитро Денисович 

Повне ім'я або повне 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 контроля та управління 

доступом з використанням NFC технології» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Автоматизована система дає можливість використання віртуального 

ідентифікатора на мобільному телефоні з NFC чипом для ідентифікації 

особи та відчинення перегороджувального пристрою. Система включає 

програмне забезпечення для мобільного додатка Android, серверної 

частини та модуля зчитування NFC. 

 
 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

106653 

Дата реєстрації авторського права 

 
26.07.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Довбиш Анатолій Степанович, Шелехов Ігор Володимирович, 

Прилепа Дмитро Вікторович 
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-екстремальне машинне 

навчання системи розпізнавання емоційно-психічного стану людини 

за зображенням її обличчя» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
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Анотація  

Комп'ютерна програма дозволяє автоматично визначити стабільний 

або нестабільний емоційно-психічний стан людини. Для побудови 

вирішальних правил розпізнавання зображень обличчя розроблено і 

програмно реалізовано метод інформаційно-екстремального машинного 

навчання системи психодіагностування. 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

106654 

Дата реєстрації авторського права 

 
26.07.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Малаховський 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) 

 

 

Музичний твір з текстом «Таешь» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

106655 

Дата реєстрації авторського права 

 
26.07.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Серебрякова 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 «Захист права власності у господарському судочинстві» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
Опублікування: Серебрякова Ю. О. Захист права власності у 

господарському судочинстві // Правничий часопис Донецького 

університету. - 2019. - № 2 (38). - С. 104-113. 
Анотація  

 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

106656 

Дата реєстрації авторського права 

 
26.07.2021 
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Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Ярова Лариса Олегівна, Тарнавська Марина Миколаївна, Чернишенко 

Ірина Анатоліївна, Кіт Лариса Миколаївна, Верезубенко Микола 

Миколайович, Альошина Анна 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 «Методичні рекомендації до 

виконання самостійної роботи для студентів 4 курсу спеціальностей 

035.10 Прикладна лінгвістика (англійська, німецька мови/німецька, 

англійська мови) та 035.04 Германські мови і література (Переклад 

включно) (англійська, німецька мови/німецька, англійська мови)» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

106657 

Дата реєстрації авторського права 

 
26.07.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Бурденко Ірина Миколаївна, Серпенінова Юлія Сергіївна, Овчарова 

Наталія Вікторівна, Мірошниченко Олеся Володимирівна, Олексіч 

Жанна Анатоліївна 
Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

Сумський державний університет 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Науковий твір «Науково-методичні засади формування професійних 

етичних вимог для бухгалтерів в умовах соціологізації професії як 

основи Soft skills» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Обґрунтовано науково-методичні засади формування професійних 

етичних вимог бухгалтерів в умовах соціологізації професії як основи 

Soft skills, доведено, що Soft skills бухгалтерів не можливе без дотримання 

етичних норм, запропоновано здійснити комплекс заходів, щоб отримати 

позитивні результати. 
 

 

 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

106658 

Дата реєстрації авторського права 

 
26.07.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Федоренко Ірина Олегівна 
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Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір практичного характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Літературний письмовий твір практичного характеру «Інформаційне 

погодження на проведення постретенційного обслуговування у лікаря-

стоматолога» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Призначено для широкого кола осіб. 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

106659 

Дата реєстрації авторського права 

 
26.07.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Галів Микола Дмитрович, Свйонтик Олександра Олександрівна, 

Ярушак Марія Ігорівна 
Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана 

Франка 
Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір науково-практичного характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Розділ монографії «Повсякдення школярів західних областей України 

(1944-1953): вибрана сучасна історіографія)» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
Опублікування: Галів М., Свйонтик О., Ярушак М. Повсякдення 

школярів західних областей України (1944-1953): вибрана сучасна 

історіографія) // Повсякденне життя населення західних земель України у 

перші повоєнні роки (1944-1953) : колективна монографія / відп. ред. 

В. Ільницький. Львів-Торунь : Liha-Pres, 2021. - С. 143-171. 
Анотація  

У творі проаналізовано сучасну українську історіографію повсякденних 

аспектів життя школярів (учнів загальноосвітніх навчальних закладів) 

західних областей України перших повоєнних років (1944-1953). У 

результаті дослідження виявлено декілька десятків наукових праць. 
 

 

 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

106660 

Дата реєстрації авторського права 

 
26.07.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Макаренко Інна Олександрівна, Пластун Олексій Леонідович, 

Серпенінова Юлія Сергіївна, Єльнікова Юлія Василівна, 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 
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Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Науковий твір «Методика бібліометричного аналізу наукових публікацій 

щодо інвестиційного забезпечення Цілі сталого розвитку 3 «Міцне 

здоров'я та благополуччя» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Методика спрямована на перевірку гіпотези щодо ступеня розробленості 

проблематики інвестиційного забезпечення Цілі сталого розвитку 3 

«Міцне здоров'я та благополуччя» (ЦСР 3). Для перевірки використано 

інструментарій SciVal (Elsevier), VosViewer, Google Trends, Google 

Books Ngram Viewer. 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

106661 

Дата реєстрації авторського права 

 
26.07.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Данчук Вячеслав Володимрович, Ушкалов Валерій Олександрович, 

Войціцький Володимир Михайлович, Хижняк Світлана Володимирівна, 

Дрозда Валентин Федорович, Волощук Наталія Михайлівна, Виговська 

Лілія Миколаївна, Данчук Олексій Володимирович, Мідик Світлана 

Вікторівна, Іщенко Людмила Мар'янівна 
Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

Національний університет біоресурсів і природокористування 

України 
Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Складений твір 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Складений твір «АГРОЕКОТОКСИКОЛОГІЯ (словник-довідник 

найбільш вживаних агроекотоксикологічних термінів)» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

 

 
 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

106662 

Дата реєстрації авторського права 

 
26.07.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Якубчак Ольга Миколаївна, Таран Тетяна Володимирівна, Данчук 

Вячеслав Володимирович, Мідик Світлана 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 «ФІЗИКО-ХІМІЧНІ ТА МІКРОБІОЛОГІЧНІ 

ДОСЛІДЖЕННЯ МОЛОКА-СИРОВИНИ» 
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Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

106663 

Дата реєстрації авторського права 

 
26.07.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Балановська Тетяна Іванівна, Троян Аліна Василівна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

Національний університет біоресурсів і природокористування 

України 
Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Навчальний посібник «Управління бізнесом» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

У навчальному посібнику розкрито основні аспекти управління бізнесом. 

Матеріали навчального посібника сприятимуть формуванню у майбутніх 

менеджерів системного мислення, набуттю теоретичних знань, практичних 

навичок та умінь приймати рішення з організації підприємницької 

діяльності. 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

106664 

Дата реєстрації авторського права 

 
26.07.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Балановська Тетяна Іванівна, Михайліченко Микола Васильович, 

Троян Аліна Василівна 
Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

Національний університет біоресурсів і природокористування 

України 
Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Навчальний посібник «Сучасні технології управління персоналом» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

У навчальному посібнику розкрито основні аспекти сучасних технологій 

управління персоналом. Матеріали навчального посібника сприятимуть 

формуванню у майбутніх менеджерів системного мислення, набуттю 

теоретичних знань, практичних навичок та умінь щодо використання 

сучасних технологій. 
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Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

106665 

Дата реєстрації авторського права 

 
26.07.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Василишин Роман Дмитрович, Лакида Іван Петрович 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

Національний університет біоресурсів і природокористування 

України 
Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Науковий твір «НОРМАТИВНО-ДОВІДКОВІ ТАБЛИЦІ ДЛЯ 

ОЦІНЮВАННЯ ЕНЕРГОЄМНОСТІ ФІТОМАСИ ДЕРЕВОСТАНІВ 

ЯЛИЦІ БІЛОЇ В УМОВАХ УКРАЇНСЬКИХ КАРПАТ» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Запропонований науковий твір містить нормативно-довідкові таблиці 

для кількісного оцінювання енергоємності фітомаси деревостанів 

ялиці білої в умовах Українських Карпат. Зокрема запропоновані 

таблиці енергоємності фітомаси стовбурів у корі, енергоємності фітомаси 

гілок крони у корі. 
 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

106666 

Дата реєстрації авторського права 

 
26.07.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Василишин Роман Дмитрович, Лакида Іван Петрович 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

Національний університет біоресурсів і природокористування 

України 
Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Науковий твір «НОРМАТИВНО-ДОВІДКОВІ ТАБЛИЦІ ДЛЯ 

ОЦІНЮВАННЯ ЕНЕРГОЄМНОСТІ ФІТОМАСИ ДЕРЕВ ЯЛИЦІ 

БІЛОЇ У ДЕРЕВОСТАНАХ УКРАЇНСЬКИХ КАРПАТ» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Запропонований науковий твір містить нормативно-довідкові таблиці 

для кількісного оцінювання енергоємності фітомаси дерев ялиці білої 

у деревостанах Українських Карпат. Зокрема запропоновані таблиці 

енергоємності фітомаси стовбурів дерев, енергоємності фітомаси гілок 

крони у корі. 
 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

106667 

Дата реєстрації авторського права 

 
26.07.2021 
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Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Василишин Роман Дмитрович, Терентьєв Андрій Юрійович 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

Національний університет біоресурсів і природокористування 

України 
Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Науковий твір «ТАБЛИЦІ ХОДУ РОСТУ МОДАЛЬНИХ ПРИРОДНИХ 

МІШАНИХ БУКОВИХ ДЕРЕВОСТАНІВ УКРАЇНСЬКИХ КАРПАТ» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Запропонований науковий твір містить результати моделювання 

динаміки основних таксаційних показників модальних природних 

мішаних букових деревостанів Українських Карпат. Зокрема запропоновано 

таблиці ходу росту модальних природних мішаних букових деревостанів 

Українських Карпат. 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

106668 

Дата реєстрації авторського права 

 
26.07.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Василишин Роман Дмитрович, Терентьєв Андрій Юрійович 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

Національний університет біоресурсів і природокористування 

України 
Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Науковий твір «ТАБЛИЦІ ХОДУ РОСТУ МОДАЛЬНИХ ШТУЧНИХ 

МІШАНИХ БУКОВИХ ДЕРЕВОСТАНІВ УКРАЇНСЬКИХ КАРПАТ» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Запропонований науковий твір містить результати моделювання 

динаміки основних таксаційних показників модальних штучних 

мішаних букових деревостанів Українських Карпат. Зокрема 

запропоновано таблиці ходу росту модальних штучних мішаних букових 

деревостанів Українських Карпат. 

 
 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

106669 

Дата реєстрації авторського права 

 
26.07.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Василишин Роман Дмитрович 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

Національний університет біоресурсів і природокористування 

України 
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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 «ТАБЛИЦІ ХОДУ РОСТУ МОДАЛЬНИХ ПРИРОДНИХ 

МІШАНИХ ЯЛИЦЕВИХ ДЕРЕВОСТАНІВ УКРАЇНСЬКИХ КАРПАТ» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Запропонований науковий твір містить результати моделювання 

динаміки основних таксаційних показників модальних природних 

мішаних ялицевих деревостанів Українських Карпат. Зокрема 

запропоновано таблиці ходу росту модальних природних мішаних 

ялицевих деревостанів Українських Карпат. 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

106670 

Дата реєстрації авторського права 

 
26.07.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Василишин Роман Дмитрович 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

Національний університет біоресурсів і природокористування 

України 
Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Науковий твір «ТАБЛИЦІ ХОДУ РОСТУ МОДАЛЬНИХ ШТУЧНИХ 

МІШАНИХ ЯЛИЦЕВИХ ДЕРЕВОСТАНІВ УКРАЇНСЬКИХ КАРПАТ» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Запропонований науковий твір містить результати моделювання 

динаміки основних таксаційних показників модальних штучних 

мішаних ялицевих деревостанів Українських Карпат. Зокрема 

запропоновано таблиці ходу росту модальних штучних мішаних 

ялицевих деревостанів Українських Карпат. 
 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

106671 

Дата реєстрації авторського права 

 
26.07.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Єльчанінова 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) 

 

 

Літературний твір наукового характеру «Психотехнологія встановлення 

формального поняття рівня уваги» 
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Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

У статті розкрито зміст підходу до формального встановлення і 

конкретизації рівнів уваги при врахуванні значень її властивостей. 

Підтверджено припущення про те, що розподіл станів уваги учнів 

підкоряється закону нормального розподілу. 

 
 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

106672 

Дата реєстрації авторського права 

 
26.07.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Кузнецов Олексій Ігоревич 

Повне ім'я або повне 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 «Опитувальник духовних 

цінностей особистості» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Встановлено, що структуру духовних цінностей можна представити 

через перетин площин різного розміру. 

 
 

 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

106673 

Дата реєстрації авторського права 

 
26.07.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Кобзєва Юлія Андріївна, Гордієнко-Митрофанова Ія Володимирівна, 

Зуєв Ігор Олександрович, Саута Сергій Леонідович 
Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Літературний твір наукового характеру «Разработка опросника 

игровой компетентности (ОИК)» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Представлена авторська методика діагностики компетентності. В 

основі формування ігрової компетентності лежить розвиток грайливості - 

стійких особистісних властивостей. 
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Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

106674 

Дата реєстрації авторського права 

 
26.07.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Жванія Тарас Валеріанович 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Літературний твір наукового характеру «Zoo»: Психодіагностика 

психологічного клімату колективу» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Експериментальна проективна методика «Zoo» передбачає створення 

символічного психологічного автопортрету особистості кожного 

учасника групи з розміщенням його на загальному «груповому полі». 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

106675 

Дата реєстрації авторського права 

 
26.07.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Крамченкова Віра 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 «Розробка та 

апробація психодіагностичної методики «Паління як заміщення 

психологічного голоду» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

У статті представлена психодіагностична методика «Паління як 

заміщення психологічного голоду» як самостійний інструмент 

діагностики видів потреб, задоволення яких заміщується палінням. 

 
 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

106676 

Дата реєстрації авторського права 

 
27.07.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Міроненко Дмитро Сергійович 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 
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Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Комп'ютерна програма 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Комп'ютерна програма «Інформаційно-аналітична система «Практика 

школярів в університеті» («ІАС «Практика школярів») 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Інформаційно-аналітична система «Практика школярів в університеті» 

дозволяє: проводити збір і зберігання інформації за результатами 

проведення профорієнтаційної практики школярів в університеті, 

виявляти інтерес до технічних, економічних, гуманітарних напрямів, 

складати прогноз популярності. 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

106677 

Дата реєстрації авторського права 

 
27.07.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Пізінцалі Людмила Вікторівна, Александровська Надія Ігорівна, 

Робоча Тетяна Валентинівна, Россомаха Олена Ігорівна 
Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Ілюстрація, літературний письмовий твір наукового характеру, 

фотографічний твір 
Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Конспект лекції «Эталоны» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
Опублікування: Эталоны : конспект лекции / Под общей редакцией  

к. т. н., доцента Пизинциали Л. В./ Л. В. Пизинциали,  

Н. И. Александровская, Т. В. Рабочая, Е. И. Россомаха. - Херсон : 

Олди-плюс, 2019. - 68 с. 
Анотація  

Конспект лекції до вивчення дисциплін: «Метрологія, стандартизація, 

системи якості», «Взаємозамінність, стандартизація та технічні 

вимірювання», студентами денних та заочних форм навчання.  
 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

106678 

Дата реєстрації авторського права 

 
27.07.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Пізінцалі Людмила Вікторівна, Александровська Надія Ігорівна, 

Робоча Тетяна Валентинівна, Россомаха Олена Ігорівна 
Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Ілюстрація, літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Конспект лекції «Фізичні величини та одиниці квантової системи SI» 
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Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
Опублікування: Фізичні величини та одиниці квантової системи SI : 

конспект лекції / За загальною редакцією к. т. н., доцента Пізінціалі Л. В. / 

Л. В. Пізінціалі, Н. І. Александровська, Т. В. Робоча, О. І. Россомаха. - 

Херсон : Олді-плюс, 2019. - 68 с.  
Анотація  

Конспект лекції до вивчення дисциплін: «Метрологія, стандартизація, 

системи якості», «Взаємозамінність, стандартизація та технічні 

вимірювання», студентами денних та заочних форм навчання. 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

106679 

Дата реєстрації авторського права 

 
27.07.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Пізінцалі Людмила Вікторівна, Александровська Надія Ігорівна, 

Робоча Тетяна Валентинівна 
Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Ілюстрація, літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Конспект лекції «Шорсткість поверхні» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
Опублікування: Шорсткість поверхні : конспект лекції / Л. В. Пізінціалі, 

Н. І. Александровська, Т. В. Робоча. - Херсон : Олді-плюс, 2018. - 60 с. 
Анотація  

Конспект лекції до вивчення дисциплін: «Метрологія, стандартизація, 

системи якості», «Взаємозамінність, стандартизація та технічні 

вимірювання», студентами денних та заочних форм навчання. 

 
 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

106680 

Дата реєстрації авторського права 

 
27.07.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Вигівська Світлана 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) 

 

 

Літературний письмовий твір у формі публіцистичного наративу з 

фрагментарним використанням стилю нової журналістики «Эммануил 

(факты, фразы, фантазии)» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Запропонований твір являє собою аналіз певних історичних подій 

через синтез роздумів і художнього моделювання. Значна увага 
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приділяється критиці найбільш розповсюджених тезисів християнського 

релігійного світогляду. Пропонуються до розгляду принципово нові 

підходи до інтерпретації сучасних проблем. 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

106681 

Дата реєстрації авторського права 

 
27.07.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Астаф'єва Марія Миколаївна, Жильцов Олексій Борисович, Прошкін 

Володимир Вадимович, Литвин Оксана Степанівна 
Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Стаття «E-learninq as a mean of forming students' mathematical 

competence in a research-oriented educational process» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Стаття присвячена обґрунтуванню підходів щодо ефективного 

використання переваг та мінімізації недоліків і втрат електронного 

навчання як засобу формування математичної компетентності студентів 

в умовах дослідницько-орієнтованого освітнього процесу. 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

106682 

Дата реєстрації авторського права 

 
27.07.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Семко Олександр Володимирович, Дмитренко Тетяна Анатоліївна, 

Дмитренко Андрій Олександрович, Деркач 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 «SOFTWARE FOR CALCULATING NODE CONNECTIONS 

MONOLITHIC REINFORCED CONCRETE BEAMLESS NON-CAPITAL 

OVERLAP WITH THE COMPOSITE REINFОRCED CONCRETE 

COLUMN» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Розглянуто загальні принципи розрахунку вузлів з'єднання монолітного 

залізобетонного безбалкового безкапітельного перекриття зі 

сталезалізобетонною колоною. Надано алгоритм автоматизації 

розрахунку вузлів з'єднання монолітного безбалкового перекриття зі 

сталезалізобетонною колоною на зріз. 
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Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

106683 

Дата реєстрації авторського права 
 

27.07.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 

Стадник Валентина Василівна, Гризовська 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) 
 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру «Менеджмент і 

маркетинг туризму» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

Опублікування: Стадник В. В., Гризовська Л. О. Менеджмент і маркетинг 

туризму : навч. посіб. / В. В. Стадник, Л. О. Гризовська. - Хмельницький : 

ХНУ, 2020. - 355 с. 
Анотація  

В творі розглянуто функції, методи, технології менеджменту і маркетингу 

туризму. Сформовано пропозиції з розвитку форм спеціалізованого 

туризму. Функція маркетингу розглядається у тісному взаємозв'язку з 

іншими функціями менеджменту туризму - управління процесами 

створення і реалізації турпродуктів. 
 
 
 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

106684 

Дата реєстрації авторського права 
 

27.07.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 

Дмитренко Тетяна Анатоліївна, Дмитренко Андрій Олександрович, 

Деркач Тетяна Миколаївна, Клочко Ліна 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 «THE SCIENTIFIC AND TECHNICAL ACTIVITY MODULE 

DEVELOPMENT FOR THE DEPARTMENT OF STRUCTURES FROM 

METAL, WOOD AND PLASTICS» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

Розглянуто проблеми інформатизації суспільства, що вимагає побудови 

сучасних інформаційних систем управління різними об'єктами. 

Наведено основні критерії автоматизованої інформаційної системи. 
 
 
 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

106685 

Дата реєстрації авторського права 

 
27.07.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Семко Олександр Володимирович, Дмитренко Тетяна Анатоліївна, 

Дмитренко Андрій Олександрович, Деркач 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) 

 

 

Стаття «ENGINEERING CALCULATIONS OF A SHEAR BUILDING 

CONSTRUCTIONS FOR WHILE FORCING USING COMPUTER 

TECHNOLOGIES» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

У статті надані результати дослідження з'єднання монолітного 

залізобетонного перекриття зі сталезалізобетонною колоною на зріз 

при продавлюванні та проведення автоматизації розрахунків з 

використанням новітніх комп'ютерних технологій. 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

106686 

Дата реєстрації авторського права 

 
27.07.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Слюсаренко 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) 
 

 

Стаття «Імідж психолога як фактор успішної професійної діяльності» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

На сучасному ринку праці для кожного фахівця важливо залишитися 

конкурентоспроможним: досконало знати свою справу, бути 

підприємливим, мати гарну репутацію, а також дбати про власний 

імідж (яскравий образ у свідомості оточення). 
 
 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

106687 

Дата реєстрації авторського права 
 

27.07.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 

Слюсаренко Марія Іванівна 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 

 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

Науковий твір «Методичні рекомендації для здобувачів вищої освіти 

другого (магістерського) рівня з дисципліни «PR у фаховій діяльності» 

зі спеціальності 053 Психологія» 
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Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Методичні рекомендації розроблені для магістрантів спеціальності  

053 «Психологія» щодо самостійної роботи та підготовки до практичних і 

лабораторних занять у процесі вивчення дисципліни «Паблік рилейшнз у 

фаховій діяльності». 
 
 
 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

106688 

Дата реєстрації авторського права 
 

27.07.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 

Дмитренко Тетяна Анатоліївна, Дмитренко Андрій Олександрович, 

Деркач Тетяна Миколаївна, Клочко Ліна Андріївна 
Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 

 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

Тези «АВТОМАТИЗАЦІЯ ПРИЙОМУ ДОКУМЕНТІВ ПО 

СПЕЦІАЛЬНОСТІ «БУДІВНИЦТВО ТА ЦИВІЛЬНА ІНЖЕНЕРІЯ» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

Авторами запропоновано інтелектуальну інформаційну систему для 

ведення електронного документообігу по спеціальності «Будівництво 

та цивільна інженерія». Проведено аналіз предметної області. 

Проаналізовано теоретичні та методологічні аспекти удосконалення 

ведення документації на дану спеціальність. 
 
 
 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

106689 

Дата реєстрації авторського права 
 

27.07.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 

Слюсаренко 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 «Жанрові особливості кінорецензії» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

У журналістиці жанрова форма повідомлення трактується як інструмент 

для забезпечення успішної комунікації, актуальним для її пояснення є 

простеження таких чинників як авторська мета, запити адресатів та 

функції повідомлення. Форма рецензії на твір визначається гібридною 

природою. 
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Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

106690 

Дата реєстрації авторського права 

 
27.07.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Слюсаренко 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) 

 

 

Стаття «Стаття як жанр журналістики» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

У журналістиці жанрова форма впливає на результат комунікації й 

залишається актуальною для вивчення. Стаття як один із найбільш 

затребуваних жанрів газети досліджена недостатньо.  
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

106691 

Дата реєстрації авторського права 

 
27.07.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Стадник Валентина Василівна, Головчук 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) 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру «Управління 

інноваціями на основі розвитку партнерських відносин підприємства» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
Опублікування: Стадник В. В., Головчук Ю. О. Управління інноваціями 

на основі розвитку партнерських відносин підприємства : монографія / 

В. В. Стадник, Ю. О. Головчук. - Кам'янець-Подільський : ТОВ «Друкарня 

«Рута», 2020. - 232 с. 
Анотація  

В творі обґрунтовано теоретичні та науково-методичні основи управління 

інноваціями та розбудовою інноваційного потенціалу промислового 

підприємства на основі розвитку партнерських відносин. Надано 

рекомендації для практичного використання методів маркетингу 

взаємодії у процесах формування. 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

106692 

Дата реєстрації авторського права 

 
27.07.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Наливайко Лариса Романівна, Грицай Ірина Олегівна, Чепік-Трегубенко 

Ольга 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) 

 

 

Книга «Бібліографічний покажчик для написання курсових та наукових 

робіт з навчальної дисципліни «Теорія держави і права» (для студентів 

юридичного факультету та Навчально-наукового інституту заочного 

навчання та підвищення кваліфікації)» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
Опублікування: Бібліографічний покажчик для написання курсових 

та наукових робіт з навчальної дисципліни «Теорія держави і права» 

(для студентів юридичного факультету та Навчально-наукового інституту 

заочного навчання та підвищення кваліфікації) / Л. Р. Наливайко,  

О. І. Грицай, О. С. Чепік-Трегубенко ; за заг. ред. д. ю. н., проф.,  

Засл. Юриста України Л. Р. Наливайко. - 5-е вид. перероб. і доп. - 

Дніпро : Дніпр. держ. ун-т внутр. справ, 2020. - 388 с. 
Анотація  

Бібліографічний покажчик розрахований на широке коло читачів: 

студентів, слухачів, курсантів, аспірантів, викладачів, а також усіх, 

хто займається науковими дослідженнями. 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

106693 

Дата реєстрації авторського права 

 
27.07.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Наливайко Лариса Романівна, Степаненко Кирило Володимирович, 

Щербина Євген 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 «Міжнародний захист прав людини» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
Опублікування: Наливайко Л. Р., Степаненко К. В., Щербина Є. М. 

Міжнародний захист прав людини : навч. посібник / Л. Р. Наливайко, 

К. В. Степаненко, Є. М. Щербина. - Дніпро : ДДУВС, 2020. - 260 с.  
Анотація  

У навчальному посібнику викладено основні теоретичні і практичні 

підходи щодо міжнародного захисту прав людини, досліджено правовий 

та соціальний зміст прав людини, а також питання, пов'язані з діяльністю 

міжнародних органів із захисту прав людини.  

 
 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

106694 

Дата реєстрації авторського права 

 
27.07.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Чепік-Трегубенко Ольга 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 «The Political System of Society: Features and Prospects of 

Development in Ukraine» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
Опублікування: Olha Chepik-Trehubenko. The Political System of Society: 

Features and Prospects of Development in Ukraine. Collective monograph: 

The issues of improving legal knowledge in the XXI century: the unity of 

theory and practice: collective monograph. - Lviv-Torun : Liha-Pres, 2019. - 

P. 33-51. 
Анотація  

Стаття присвячена проблемі функціонування політичної систем 

українського суспільства з точок зору теорії та правової науки. 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

106695 

Дата реєстрації авторського права 

 
27.07.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Казаннікова 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) 

 

 

Літературно-письмовий твір науково-методичного характеру «Навчально-

методичний комплекс освітньої компоненти/навчальної дисципліни 

«Загальна психологія» для здобувачів 1 курсу першого (бакалаврського) 

рівня вищої освіти денної та заочної форм навчання» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Навчально-методичний комплекс освітньої компоненти/навчальної 

дисципліни «Загальна психологія» для здобувачів 1 курсу першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти денної та заочної форм навчання. 

Навчально-методичний комплекс містить усі необхідні матеріали для 

опанування даної навчальної дисципліни. 
 
 
 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

106696 

Дата реєстрації авторського права 
 

27.07.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 

Казаннікова Олена Василівна  

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 

 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 
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Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

Літературно-письмовий твір науково-методичного характеру 

«Навчально-методичний комплекс освітньої компоненти/навчальної 

дисципліни «Вікова психологія» для здобувачів 1 курсу першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти денної та заочної форм навчання» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

Навчально-методичний комплекс освітньої компоненти/навчальної 

дисципліни «Вікова психологія» для здобувачів 1 курсу першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти денної та заочної форм навчання. 

Навчально-методичний комплекс містить усі необхідні матеріали для 

опанування даної навчальної дисципліни. 
 

 
 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

106697 

Дата реєстрації авторського права 
 

27.07.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 

Казаннікова 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) 
 

 

Літературно-письмовий твір науково-методичного характеру 

«Навчально-методичний комплекс освітньої компоненти/навчальної 

дисципліни «Психопатологія» для здобувачів 4 курсу першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти денної та заочної форм навчання» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

Навчально-методичний комплекс освітньої компоненти/навчальної 

дисципліни «Психологія» для здобувачів 4 курсу першого (бакалаврського) 

рівня вищої освіти денної та заочної форм навчання. Навчально-

методичний комплекс містить усі необхідні матеріали для опанування 

даної дисципліни. 
 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

106698 

Дата реєстрації авторського права 
 

27.07.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 

Апасова Лариса Леонідівна 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 

 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 

Літературний письмовий твір 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

Літературний твір «ПРОГРАММА УЧЕБНОГО КУРСА ПО 

УПРАВЛЕНИЮ БИЗНЕСОМ «СОЗДАЙ СВОЙ УСПЕШНЫЙ 

БИЗНЕС. 4 ШАГА К (РЕ)СТАРТУ» («SME.SCHOOL | 4 шага к 

ре(старту)») 
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Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Літературний твір «ПРОГРАММА УЧЕБНОГО КУРСА ПО 

УПРАВЛЕНИЮ БИЗНЕСОМ «СОЗДАЙ СВОЙ УСПЕШНЫЙ БИЗНЕС. 

4 ШАГА (РЕ)СТАРТУ» - це програма навчання бізнесу для тих, хто 

хоче створити бізнес з нуля, та підприємців-початківців від SME.SCHOOL. 
 
 
 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

106699 

Дата реєстрації авторського права 
 

27.07.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 

Гобела 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) 
 

 

Монографія «Економіко-безпекова екологізація: теорія і практика» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

Опублікування: Гобела В. В. Економіко-безпекова екологізація: теорія 

і практика : Монографія. - Львів : ЛьвДУВС, 2021. - 244 с.  
Анотація  

У роботі обґрунтовано актуальність теми в умовах розвитку сучасних 

трансформаційних та глобалізаційних процесів, сформульовано мету, 

завдання, об'єкт та предмет дослідження, виділено наукову новизну та 

практичне значення отриманих результатів. Метою роботи є поглиблення 

теоретичних основ. 
 
 
 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

106700 

Дата реєстрації авторського права 
 

27.07.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 

Якименко Ангеліна 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 «Дві подруги - «дві білі ворони» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

Опублікування: Сара Антарес. Дві подруги - дві «білі ворони» / Сара 

Антарес. - Кам'янець-Подільський : ТОВ «Друкарня «Рута», 2021. - 20 с. 
Анотація  

Книга юної мрійниці присвячена зовсім не дитячим роздумам про 

взаємини дітей, кібербулінг і довіру між батьками і дітьми, шахрайство 

та шляхи запобігання негідним подіям сучасної реальності. Книга 

стане в нагоді підліткам, батькам і педагогам - усім, хто причетний до 

виховання молоді. 
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Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

106701 

Дата реєстрації авторського права 

 
27.07.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Педченко Ганна Павлівна, Завадських Ганна Миколаївна, Прус Юрій 

Олександрович 
Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Науковий твір «Статистика: курс лекцій» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Курс лекцій призначено для використання при проведенні статистичного 

аналізу суспільних явищ і процесів викладачами та студентами 

економічних спеціальностей. В курсі лекцій викладено зміст дисципліни 

«Статистика» та розглянуті питання організації статистичного 

спостереження. 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

106702 

Дата реєстрації авторського права 

 
27.07.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Князєв Володимир Володимирович, Кравченко Володимир Іванович, 

Лазуренко Богдан Олександрович, Серков Олександр Анатолійович 
Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Комп'ютерна програма 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Комп'ютерна програма для забезпечення електромагнітної сумісності 

в самоорганізованій безпровідній радіомережі «Compatibility» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Комп'ютерна програма оптимізує маршрут у самоорганізованій 

безпровідній мережі. Критерієм оптимізації є швидкість передачі 

інформації між парою вузлів безпосередньо чи за допомогою посередника. 

Програма дозволяє створювати карти швидкостей передачі інформації 

між вузлами мережі. 
 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

106703 

Дата реєстрації авторського права 

 
27.07.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Омельчук Сергій Аркадійович, Климович Світлана Миколаївна 



Авторське право і суміжні права. Бюлетень № 66, 2021 

 

340 

Повне ім'я або 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 для 5-9 класів закладів загальної середньої освіти 

«Український правопис - це доступно!» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

У посібнику, враховуючи зміни й доповнення відповідно до редакції 

«Українського правопису» 2019 року, запропоновано теоретичний 

матеріал у формі таблиць, схем та окремих зауваг, надано цікавий 

інструментарій - вправи на розуміння, застосування, аналізування, 

оцінювання і творення. 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

106704 

Дата реєстрації авторського права 

 
27.07.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Лазаренко Світлана В'ячеславівна, Назаренко 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) 

 

 

Стаття «Типологія прецедентних феноменів сучасного українського 

публіцистичного тексту: соціокультурний вимір» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
Опублікування: Лазаренко С. В., Назаренко О. М. Типологія 

прецедентних феноменів сучасного українського публіцистичного 

тексту: соціокультурний вимір / С. В. Лазаренко, О. М. Назаренко // 

Вчені записки Таврійського національного університету  

імені В. І. Вернадського. Серія: Філологія. Журналістика. - 2020. - № 1. 

Том 31 (70). - С. 72-78. 
Анотація  

У статті проаналізовані різні погляди на поняття «прецедентність», 

схарактеризоване власне його розуміння та запропонована власна 

дефініція. З огляду на особливості сприйняття прецедентних феноменів, 

що функціонують у публіцистичному тексті, розроблені критерії їх 

типології. 
 
 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

106705 

Дата реєстрації авторського права 

 
27.07.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Лазаренко Світлана В'ячеславівна, Назаренко Оксана Миколаївна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 
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Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Стаття «Мовна гра в сучасному газетному тексті: особливості реалізації 

та функціональне навантаження» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
Опублікування: Лазаренко С. В., Назаренко О. М. Мовна гра в 

сучасному газетному тексті: особливості реалізації та функціональне 

навантаження / С. В. Лазаренко, О. М. Назаренко // Вчені записки 

Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. 

Серія: Філологія. Журналістика. - 2021. - № 1. Том 32 (71). - С. 49-55. 
Анотація  

Статтю присвячено дослідженню особливостей реалізації мовної гри в 

сучасному українському газетному тексті: встановлені чинники, що 

обумовлюють її активне функціонування у вказаному типі текстів, 

з'ясовані засоби репрезентації та функціональне призначення. 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

106706 

Дата реєстрації авторського права 

 
27.07.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Гриб'юк Олена Олександрівна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Монографія «Zarządzanie oświata. Doskonalenia programów edukacyjnych 

w szkołach ogólnokształcących w kontekście zróżnicowania motywacji 

dzieci i młodzieży do komputerowego środowiska nauki i rozwoju kompetencji 

technologicznych» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

Опублікування: Olena Hrybiuk. Monografia pt. «Zarządzanie oświata. 

Doskonalenia programów edukacyjnych w szkołach ogólnokształcących w 

kontekście zróżnicowania motywacji dzieci i młodzieży do komputerowego 

środowiska nauki i rozwoju kompetencji technologicznych». - Poznań : 

CSS. - 2019. - 167 p. 
Анотація  

У дослідженні особлива увага приділяється впливу культурних факторів 

на розвиток інтелекту учнів в процесі дослідницького навчання. При 

дослідженні розвитку інтелекту школярів використовувався 

кроскультурний метод, в рамках якого проводився порівняльний 

аналіз розвитку інтелекту учнів в Україні. 
 

 
 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

106707 

Дата реєстрації авторського права 
 

27.07.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 

Лазаренко Світлана В'ячеславівна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 
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Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Стаття «Газетний текст на заняттях з української мови як іноземної 

(лінгвометодичні функції, критерії відбору, основні прийоми роботи)» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
Опублікування: Лазаренко С. В. Газетний текст на заняттях з 

української мови як іноземної (лінгвометодичні функції, критерії 

відбору, основні прийоми роботи) / С. В. Лазаренко // Науковий вісник 

Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського. 

Педагогічні науки. - 2019. - № 2 (65). - С. 165-170. 
Анотація  

У статті встановлені лінгводидактичні функції газетного тексту під 

час викладення української мови як іноземної, розроблені основні 

критерії відбору аутентичних газетних текстів, що можуть бути 

використані на заняттях з інофонами, окреслені найбільш ефективні 

прийоми роботи з газетними текстами. 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

106708 

Дата реєстрації авторського права 

 
27.07.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Білоусько Олександр 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) 

 

 

Книга «Леся Українка і Полтавщина» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

 
 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

106709 

Дата реєстрації авторського права 

 
27.07.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Пономарьова Альона Анатоліївна, Дзеркаль Вікторія Миколаївна, 

Павлова Надія Романівна, Коржов Євгеній Іванович, Клименко 

Віталій Миколайович, Наумович Ганна Олексіївна, Орлова-Гудім 

Катерина Сергіївна, Демченко Наталія Анатоліївна, Шевченко Іван 

Вікторович, Селюніна Зоя Володимирівна, Бусел Віктор Анатолійович, 

Давидова Анастасія Олександрівна 
Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 
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Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Науковий твір «Літопис природи. Том - IV. 2020 р.» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

У четвертому томі літопису природи описано метеорологічну 

характеристику 2020 року: особливості формування погодних умов, 

зведені дані метеорологічних показників помісячно, особливості 

сезонів року. Надано гідрологічну характеристику року. Досліджено 

елементи рельєфу та проведено їх на картосхему. 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

106710 

Дата реєстрації авторського права 

 
27.07.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Міщук Галина Юріївна, Юрчик Галина Миколаївна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Наукова стаття «Соціальне виключення: проблеми визначення та 

оцінювання масштабів в Україні» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
Опублікування: Міщук Г. Ю., Юрчик Г. М. Соціальне виключення: 

проблеми визначення та оцінювання масштабів в Україні // Демографія 

та соціальна економіка. - 2019. - № 1 (35). - С. 166-181. 
Анотація  

Уточнено сутність соціального виключення та визначено його відмінності 

в системі таких понять як бідність, депривація, дискримінація, 

маргіналізація та люмпенізація. Задля об'єктивнішого оцінювання 

масштабів та ризиків соціального виключення запропоновано підхід 

на основі аналізу депривації. 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

106711 

Дата реєстрації авторського права 

 
27.07.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Карабута Олена Павлівна, Власенко Любов 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) 

 

 

Літературно-письмовий твір наукового характеру «Методичні 

рекомендації до написання курсових робіт з української мови для 

студентів денної, заочної та екстернатної форм навчання напряму 

підготовки 6.020303. Філологія (українська мова та література)* за 

освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр» 
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Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Літературний письмовий твір наукового характеру для викладачів, 

аспірантів та студентів закладів вищої освіти. 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

106712 

Дата реєстрації авторського права 

 
27.07.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Климович Світлана Миколаївна, Мартос Світлана 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) 

 

 

Літературно-письмовий твір наукового характеру «Методичні 

рекомендації до проведення навчальної (соціолінгвістичної) практики 

для студентів рівня вищої освіти «бакалавр» спеціальностей 035.01. 

Філологія (Українська мова та література) та 014.01. Середня освіта 

(Українська мова та література) денної форми навчання» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Літературний письмовий твір наукового характеру спрямований на 

закріплення теоретичних знань, отриманих студентами за час навчання, 

як загальних, так і фахових компетентностей за спеціальністю. Для 

науковців, викладачів, аспірантів, студентів закладів вищої освіти. 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

106713 

Дата реєстрації авторського права 

 
27.07.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Олексенко Володимир Павлович, Гайдученко Галина Миколаївна, 

Мартос Світлана Андріївна, Климович 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) 

 

 

Навчально-методичний посібник «Соціолінгвістика» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Для студентів напряму підготовки Філологія денної, заочної та 

екстернатної форм навчання. 
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Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

106714 

Дата реєстрації авторського права 

 
27.07.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Карабута Олена Павлівна, Мартос Світлана 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) 

 

 

Літературно-письмовий твір наукового характеру «Методичні 

рекомендації до дисципліни вільного вибору студентів «ЕРИСТИКА» 

для здобувачів ступенів вищої освіти «бакалавр» і «магістр» усіх 

спеціальностей» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Сучасна людина повинна бути професійним комунікантом, знати і 

вміти активно використовувати у своїй діяльності спеціальні прийоми 

впливу на людей, що дозволяють досягти комунікативної мети з 

найменшими втратами часу та енергії. Цьому сприяє вивчення курсу 

«Еристика». 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

106715 

Дата реєстрації авторського права 

 
27.07.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Карабута Олена Павлівна, Климович Світлана Миколаївна, Мартос 

Світлана Андріївна 
Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Навчально-методичний посібник «Контрольні роботи з сучасної 

української літературної мови» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Навчально-методичний посібник складено відповідно до нормативів 

Міністерства освіти і науки України з дотриманням принципів 

науковості, систематичності й послідовності, наступності у вивченні 

навчального матеріалу. Він містить передмову, вимоги до написання 

та критерії оцінювання контрольних робіт. 

 
 

 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

106716 

Дата реєстрації авторського права 

 
27.07.2021 



Авторське право і суміжні права. Бюлетень № 66, 2021 

 

346 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Безшапкін Сергій Миколайович, Остапенко Тарас Юрійович, Хохлова 

Тамара Сергіївна, Васильєв Ігор Анатолійович, Черній Віктор 

Данилович, Шаров Валерій Олексійович, Федянін Олег Миколайович 
Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір науково-практичного характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Літературний письмовий твір науково-практичного характеру «База 

даних дислокації технічних засобів організування дорожнього руху» 

(«БД ТЗОДР») 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Літературний письмовий твір науково-практичного характеру «База 

даних дислокації технічних засобів організування дорожнього руху» 

(«БД ТЗОДР») - це інформаційна система, призначена для збору, 

збереження, обробки та надання у використання відомостей про 

технічні засоби організації дорожнього руху. 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

106717 

Дата реєстрації авторського права 

 
28.07.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Носенко Анна Іванівна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Твір образотворчого мистецтва 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Картина «Весняні благовісники» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Натюрморт з весняними квітами. Розмаїті за кольором нарциси у 

вазах доповнені насиченою плямою синіх первоцвітів. 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

106718 

Дата реєстрації авторського права 

 
28.07.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Носенко Анна Іванівна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Твір образотворчого мистецтва 
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Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Картина «Квітень у Вилково» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Весняний пейзажний мотив: канал у Вилково в оточенні квітучих 

садків. На каналі зображено човник і місточок. 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

106719 

Дата реєстрації авторського права 

 
28.07.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Лещинська Олена Альбертівна, Романець Зоя Олексіївна, Макаренко 

Стефанія Стефанівна, Семенів Наталія Миронівна, Вінтюк Юрій 

Володимирович 
Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

Національний університет «Львівська політехніка» 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Монографія «Психологічне благополуччя особистості в процесах 

соціальної взаємодії» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
Опублікування: Психологічне благополуччя особистості в процесах 

соціальної взаємодії : монографія / О. А. Лещинська, З. О. Романець, 

С. С. Макаренко, Н. М. Семенів, Ю. В. Вінтюк. - Львів : Видавництво 

Львівської політехніки, 2018. - 148 с. 
Анотація  

Розкрито феномен психологічного благополуччя у процесах соціальної 

взаємодії. 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

106720 

Дата реєстрації авторського права 

 
28.07.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Варій Мирон Йосипович, Лещинська Олена Альбертівна, Березовська 

Лариса Іванівна, Олійник Алла Вікторівна, Закалик Галина Михайлівна 
Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 
 

 

Національний університет «Львівська політехніка» 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Монографія «Індивідуальні ресурси психологічного благополуччя 

особистості» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
Опублікування: Індивідуальні ресурси психологічного благополуччя 

особистості : монографія / М. Й. Варій, О. А. Лещинська, Л. І. Березовська, 

А. В. Олійник, Г. М. Закалик. - Львів : Видавництво Львівської 

політехніки, 2018. - 168 с. 
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Анотація  

Розкрито теоретичні та методологічні засади індивідуальних ресурсів 

психологічного благополуччя особистості, а також їх використання у 

процесі її функціонування в сучасному суспільстві. 
 
 
 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

106721 

Дата реєстрації авторського права 
 

28.07.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 

Шарова Тетяна Михайлівна, Землянська Аліна Вікторівна, Шаров 

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) 
 

 

Наукова стаття «Аналіз навчального плану бакалавра спеціальності 

014.01 Середня освіта. Українська мова і література» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

У статті аналізується навчальний план підготовки здобувачів вищої 

освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності 014.01 Середня 

освіта. 
 
 
 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

106722 

Дата реєстрації авторського права 
 

28.07.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 

Яремко Світлана Анатоліївна, Копняк Катерина Валентинівна, 

Кузьміна Олена Михайлівна, Половенко Людмила Петрівна 
Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 

Київський національний торговельно-економічний університет 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

Навчальний посібник «Корпоративні інформаційні системи» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

Викладено основні матеріали щодо основних понять, концепцій 

побудови, складових модулів і елементів корпоративних інформаційних 

систем. 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

106723 

Дата реєстрації авторського права 

 
28.07.2021 
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Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Волосюк Марина Андріївна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

Харківський національний автомобільно-дорожній університет 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір науково-практичного характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

Твір науково-практичного характеру «Формування контакту при 

одноосьовому здавлюванні кристалічних твердих тіл: механізм 

заключної стадії» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

На підставі аналізу змін геометрії контакту при одноосьовому 

здавлюванні кристалічних твердих тіл, запропоновано і експериментально 

опробовано механізм переносу речовини на заключній стадії процесу. 
 
 
 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

106724 

Дата реєстрації авторського права 
 

28.07.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 

Фітьо Володимир Михайлович, Петровська Галина Андріївна, 

Бобицький Ярослав Васильович 
Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 

Національний університет «Львівська політехніка» 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 

Літературний письмовий твір науково-технічного характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

Стаття «Використання ортогональних поліномів Лежандра для 

фільтрації зашумлених сигналів на обмеженому інтервалі в просторі 

координат» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

Ортогональними поліномами Лежандра на інтервалі [-1,1] можна 

ефективно користуватися для фільтрації зашумлених сигналів. 
 
 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

106725 

Дата реєстрації авторського права 
 

28.07.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Клименко Вікторія Анатоліївна, Дробова Надія Миколаївна 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 

Харківський національний медичний університет 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

Науковий твір «Анкета-опитувальник для дітей у віці 6-18 років, які 

страждають на бронхіальну астму» 
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Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Анкета-опитувальник призначена для дітей у віці 6-18 років, які 

страждають на бронхіальну астму та мають специфічні особливості 

перебігу захворювання, що впливають на якість життя в цілому. 
 
 
 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

106726 

Дата реєстрації авторського права 
 

28.07.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 

Гриценко Ольга Вікторівна 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 

Запорізький державний медичний університет 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

Науковий твір «Українська мова як іноземна. Співай навчаючись!: 

практикум» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

Практикум є додатковим ресурсом до підручника з УМІ під час 

аудиторної та самостійної роботи. 
 
 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

106727 

Дата реєстрації авторського права 
 

28.07.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 

Чернюк Артем Михайлович, Кирисов Ігор Геннадійович, Черевик 

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 «Особливості технологічних 

схем генерації електроенергії альтернативними джерелами енергії» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

Здійснено аналіз технологічного процесу виробництва електроенергії 

альтернативними джерелами енергії, виявлено переваги та недоліки 

кожного виду станцій на альтернативних джерелах енергії. 
 
 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

106728 

Дата реєстрації авторського права 

 
28.07.2021 



Авторське право і суміжні права. Бюлетень № 66, 2021 

 

351 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Єгорова Христина Дмитрівна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір практичного характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Літературний письмовий твір практичного характеру «Концепція 

проведення Міжнародного фестивалю творчості для дітей та молоді 

«Мистецьке намисто» («Мистецьке намисто») 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Концепція твору передбачає запровадження відповідних заходів щодо 

популяризації української культури, творчого розвитку особистості, 

підтримки обдарованих і талановитих дітей та молоді. 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

106729 

Дата реєстрації авторського права 

 
28.07.2021 

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, твір образотворчого мистецтва 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

Опис проекту «SMART CONTRACT «RGX» («RGX») 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

Проект RGX - це використання ІТ для нанесення (лазерного) QR коду 

на внутрішній частині (стінки) вакуумної пробірки (пластик), яка 

може бути використана в медичних установах будь-якого рівня. 
 
 
 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

106730 

Дата реєстрації авторського права 

 
28.07.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Цвілій Дмитро Романович, Крисан Олександр Володимирович, 

Кльосов Юрій Ігорович, Дзюбан Данило Володимирович 
Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 

Державне підприємство «ОПЕРАТОР РИНКУ» 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 

Комп'ютерна програма 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

Комп'ютерна програма «Програмний комплекс «Система торгівлі 

електричною енергією (ETS/UA)» («ETS/UA») 
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Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Система для забезпечення проведення перевірки результатів торгів, 

які склалися на ринку «на добу наперед» та внутрішньодобовому 

ринку (альтернативне програмне забезпечення), а також проведення 

торгів електроенергією за двосторонніми договорами та автоматизації 

бізнес-процесів. 
 
 
 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

106731 

Дата реєстрації авторського права 
 

28.07.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 

Вєдєніна Юлія Юріївна, Мажаренко Катерина Петрівна, Різніченко 

Людмила Василівна 
Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 

 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

Наукова стаття «Контролінг як ефективний інструмент управління 

витратами при оптимізації внутрішніх резервів машинобудівного 

підприємства» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

Обґрунтовано впровадження систем контролінгу у формі концепції 

управління витратами з метою оптимізації внутрішніх резервів та з 

врахуванням сучасного стану розвитку підприємств машинобудівної 

галузі України. 
 
 
 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

106732 

Дата реєстрації авторського права 
 

28.07.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 

Мошинська Олена Володимирівна 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 

 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 

Літературний письмовий твір 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

Сценарій ігрового короткометражного фільму «Марсіянин» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

Маленького хлопчика, вихованця дитбудинку, примусово віддають у 

сільську багатодітну родину. На подвір'ї у вуличному туалеті він знаходить 

старий, подертий підручник - самовчитель з невідомої мови. Він навіть 

не здогадується, як ця чарівна книжка переверне усе його життя. 
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Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

106733 

Дата реєстрації авторського права 

 
28.07.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Петросян Давид Самвелович 

Повне ім'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 ігрового повнометражного фільму «Буна» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Історія двох покинутих жінок у закинутому буковинському селі. 

Дев'яносторічна бабуся (по місцевому Буна) та її онучка загублені у 

просторі і часі, одна намагається відстояти свій, вже втрачений, світ, 

інша намагається вирватися звідти. Буна - це буковинський Уроборос, 

який згорнувся в світ минулого. 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

106734 

Дата реєстрації авторського права 

 
28.07.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Кудряшов Гліб Олексійович 

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 твору литовського письменника Яронімаса Лауцюса 

«Повстання роботів» українською мовою 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Фантастичне оповідання «Повстання роботів» - перше знайомство 

українського читача з творчістю литовського письменника, педагога, 

філософа, видавця Яронімаса Лауцюса. Видання є першим випуском 

перекладної серії «Дружать літератори - дружать народи». Для дітей 

молодшого й середнього шкільного віку. 

 
 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

106735 

Дата реєстрації авторського права 

 
28.07.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Коробчинський Кирил Петрович, Яковлєв Сергій Всеволодович, 

Карташов Олексій Вікторович 
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Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Комп'ютерна програма 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Комп'ютерна програма «Figure Drawer для візуалізації 2D результатів 

синтезу конфігурацій сферичних об'єктів» («Figure Drawer») 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Програмний продукт «Figure Drawer» призначений для вирішення 

задач оптимізації сферичних об'єктів та візуалізації результатів синтезу 

конфігурацій. 

 
 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

106736 

Дата реєстрації авторського права 

 
28.07.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Тубичко 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 «ОБҐРУНТУВАННЯ ДОЦІЛЬНОСТІ ПРОФІЛАКТИКИ 

ТРУДНОЩІВ ОВОЛОДІННЯ ПИСЬМОВИМ МОВЛЕННЯМ У 

СТАРШИХ ДОШКІЛЬНИКІВ ЗІ СТЕРТОЮ ФОРМОЮ ДИЗАРТРІЇ» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

 

 
 

 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

106737 

Дата реєстрації авторського права 

 
28.07.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Тубичко 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 «КОМПЛЕКСНА КОРЕКЦІЯ ПОРУШЕНЬ МОВЛЕННЄВОГО 

РОЗВИТКУ У ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ ЗІ 

СТЕРТОЮ ФОРМОЮ ДИЗАРТРІЇ» 
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Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

106738 

Дата реєстрації авторського права 

 
28.07.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Тубичко 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 «СТАН МОВЛЕННЄВОГО РОЗВИТКУ У СТАРШИХ 

ДОШКІЛЬНИКІВ ЗІ СТЕРТОЮ ФОРМОЮ ДИЗАРТРІЇ ЯК 

ПЕРЕДУМОВА ОВОЛОДІННЯ ПИСЬМОВИМ МОВЛЕННЯМ» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

 

 
 

 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

106739 

Дата реєстрації авторського права 

 
28.07.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Тубичко 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 «РЕАЛИЗАЦИЯ КОМПЛЕКСНОГО ПОДХОДА ПО 

КОРРЕКЦИИ НАРУШЕНИЙ РЕЧЕВЫХ И НЕРЕЧЕВЫХ 

ПСИХИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО 

ВОЗРОСТА ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ ДИСГРАФИИ» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

106740 

Дата реєстрації авторського права 

 
28.07.2021 
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Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Тубичко 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 «НЕЙРОПСИХОЛОГІЧНА ДІАГНОСТИКА ОСНОВНИХ 

КОМПОНЕНТІВ МОВЛЕННЄВОГО РОЗВИТКУ І ПЕРЦЕПТИВНО-

КОГНІТИВНИХ ФУНКЦІЙ У ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО 

ВІКУ» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

106741 

Дата реєстрації авторського права 

 
28.07.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Сухомлин Лариса Вадимівна, Сакун Леся Миколаївна, Різніченко 

Людмила Василівна, Бачкір Ірина Геннадівна 
Повне ім'я або повне офіційне 

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 моделювання менеджменту якості в 

умовах структурування проблем організації» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Дослідження фактори забезпечення ефективної організації виробництва у 

процесі вдосконалення якості продукції; аналітично оцінено рівень 

забезпечення якості промислової продукції в Україні; виокремлено 

типові проблеми вітчизняного машинобудування, які впливають на 

ефективність систем якості. 

 
 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

106742 

Дата реєстрації авторського права 

 
28.07.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Сухомлин Лариса Вадимівна 

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 «Управління базами даних промислового 

підприємства в сучасних умовах» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

У статті розглядаються питання управління базами даних підприємства, 

зокрема ефективність використання інформаційних ресурсів 

промислового підприємства, що визначає ефективність реалізації 

стратегічних цілей його розвитку, вимагає нових підходів для підтримки 

інформації для всіх видів діяльності. 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

106743 

Дата реєстрації авторського права 

 
28.07.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Сухомлин Лариса Вадимівна, Різніченко Людмила Василівна, Орлова 

Катерина Олегівна 
Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Наукова стаття «Забезпечення сталої конкуренції позиції підприємства за 

рахунок ефективного управління його ресурсним потенціалом» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Розробка теоретико-методологічних і практичних рекомендацій щодо 

забезпечення сталої конкурентоздатності підприємства на основі 

комплексного оцінювання ключових ресурсних детермінант у ринкових 

умовах. Наукова стаття рекомендована педагогам-практикам, 

науковим працівникам, студентам, магістрам. 
 
 
 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

106744 

Дата реєстрації авторського права 
 

28.07.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 

Кульбашна Ярослава Аркадіївна, Скрипник Ірина Леонідівна, 

Неспрядько Валерій Петрович, Захарова Валерія Олександрівна, 

Саханда Іванна Василівна 
Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 

 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 

Літературний письмовий твір науково-освітнього характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

Навчальний твір «Навчальний план до освітньо-наукової програми 

(360 кредитів ЄКТС) професійної підготовки магістрів із стоматології 

за спеціальністю 221 «Стоматологія», галузі знань 22 «Охорона 

здоров'я», гармонізований з відповідними аналогами країн ЄС» 
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Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

 
 

 

 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

106745 

Дата реєстрації авторського права 
 

28.07.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 

Труніна Ірина Михайлівна, Сущенко Олена Анатоліївна, Дружиніна 

Вікторія Валеріївна, Загорянська Олена Леонідівна 
Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 

 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

Наукова стаття «Globalization impact on the world travel market 

Development» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

В даній статті досліджено теоретико-методологічні основи функціонування 

світового ринку туристичних послуг, проаналізовано особливості 

сучасного стану світового ринку туристичних послуг з урахуванням 

впливу на нього новітніх тенденцій; охарактеризовані форми прояву 

даних тенденцій. 
 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

106746 

Дата реєстрації авторського права 
 

28.07.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 

Довженко Оксана Олександрівна, Погрібний Володимир Володимирович, 

Мальована Олена Олександрівна, Карабаш Леонід Віталійович 
Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 

 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

Стаття «Improved calculation method of reinforced concrete elements 

strength on inclined sections» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

Опублікування: Dovzhenko Oksana, Pohribnyi Volodymyr, Maliovana 

Olena, Karabash Leonid. Improved calculation method of reinforced concrete 

elements strength on inclined sections // Academic journal. Series: Industrial 

machine building, civil engineering. - 2019. - Issue 1 (52). - P. 75-81. 
Анотація  

Встановлені межі застосування методів фермової аналогії та дискової 

моделі для розрахунку міцності за похилими перерізами залізобетонних 

елементів, що згинаються. Визначені області реалізації руйнування 

залізобетонних конструкцій за умовним стиснутим елементом 

(похилою смугою) на дію. 
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Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

106747 

Дата реєстрації авторського права 

 
28.07.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Труніна Ірина Михайлівна, Загорянський Володимир Георгійович, 

Загорянська Олена Леонідівна, Молоштан Дмитро 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 «Ensuring competitiveness of logistics service by selecting 

the type of storing single-piece cargoes» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Ефективне переміщення вантажів від пункту зародження вантажопотоку 

до кінцевих споживачів істотно може впливати на конкурентоспроможність 

логістичних послуг, що вимагає проаналізувати відомі підходи до 

обґрунтування вибору виду зберігання (штабельного та стелажного 

виду зберігання, типів і параметрів). 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

106748 

Дата реєстрації авторського права 

 
28.07.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Тараненко Ксенія Володимирівна 

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) 

 

 

Опис настільної гри «#ProМовУ» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Гра розрахована на 2-5 гравців(чинь) та ведучого(у). Склад: гральне 

поле з абеткою; картки із запитаннями; картки із соловейками; гральні 

фішки; кубик.  
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

106749 

Дата реєстрації авторського права 

 
28.07.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Романюк Сергій Олександрович 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 
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Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Ілюстрація, креслення, літературний письмовий твір технічного 

характеру, складений твір 
Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Збірка макетів технічної документації для друку «Паспорти виробів 

ТОВ «АНШАР ГРУП» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Твір розроблений з метою надання інформації про номенклатуру меблів 

для офісів, шкіл та дитячих садків. В збірку включено 230 макетів 

паспортів виробів, які дозволяють сформувати буклет формату А5 на 

кожний виріб (всього 576 с.). 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

106750 

Дата реєстрації авторського права 

 
28.07.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Дудінова Анастасія Володимирівна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 

Ілюстрація, похідний твір 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

Опис з ілюстраціями «Метафорические ассоциативные карты по 

легендарному роману (Китай, XIV век) «Сон в красном тереме» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

Твір являє собою стилістично оформлену колоду карт з текстами та 

ілюстраціями. Дана колода карт відкриває секрети родинних та 

романтичних стосунків. Твір створений для того, щоб стати вірним 

помічником для сприятливого вирішення ситуацій на основі життєвої 

мудрості Древнього Китаю. 
 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

106751 

Дата реєстрації авторського права 
 

28.07.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 

Дудінова Анастасія Володимирівна 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 

 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 

Ілюстрація, похідний твір 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

Опис з ілюстраціями «Метафорические ассоциативные карты на 

основе древнего трактата (Китай, XIV век) «Денежный фэншуй» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
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Анотація  

Твір являє собою стилістично оформлену колоду карт з текстами та 

ілюстраціями. Дана колода карт відкриває секрети грошового феншую. 

Твір створений для того, щоб стати вірним помічником для сприятливого 

вирішення ситуацій на основі життєвої мудрості Древнього Китаю. 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

106752 

Дата реєстрації авторського права 

 
28.07.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Дудінова Анастасія Володимирівна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Ілюстрація, похідний твір 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Опис з ілюстраціями «Метафорические ассоциативные карты по 

Книге перемен «Великая мудрость Древнего Китая» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Твір являє собою стилістично оформлену колоду карт з текстами та 

ілюстраціями. Даний твір створений для того, щоб стати вірним 

помічником для сприятливого вирішення ситуацій на основі життєвої 

мудрості Древнього Китаю і є унікальним засобом передбачень. 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

106753 

Дата реєстрації авторського права 

 
28.07.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Райцина Юліанна Аркадіївна, Рибчинська Вікторія Ігорівна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір, створений для телебачення 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Літературний сценарій телевізійної програми «Битва дівич-вечорів» 

(«Дівич-вечір») 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Битва дівич-вечорів - це проект, в якому подружки нареченої 

влаштовують феєричну холостяцьку вечірку для майбутньої дружини 

і відвідують свята конкуренток! В кінці кожної вечірки конкурентки 

оцінюють дівич-вечір за п'ятибальною шкалою в трьох категоріях. 
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Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

106754 

Дата реєстрації авторського права 

 
28.07.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Богиня Лариса Вікторівна, Горбенко Євгенія Валеріївна, Савицька 

Тетяна Володимирівна 
Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Навчальний посібник для іноземних студентів «Українська мова як 

іноземна. Початковий фонетико-граматичний курс. Довідкові матеріали 

й тренувальні вправи» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
Опублікування: Богиня Л. В., Горбенко Є. В., Савицька Т. В. Українська 

мова як іноземна. Початковий фонетико-граматичний курс. Довідкові 

матеріали й тренувальні вправи. Навчальний посібник для іноземних 

студентів / Л. В. Богиня, Є. В. Горбенко, Т. В. Савицька ; за ред.  

К. В. Дегтярьової - Полтава : Українська медична стоматологічна 

академія, 2021. - 120 с. 
Анотація  

Посібник є частиною комплексу навчальних матеріалів з української 

мови як іноземної й адресований іноземним громадянам, які починають 

вивчати українську мову в супроводі викладача. У посібнику міститься 

адаптований навчальний матеріал. Лексичне наповнення посібника 

відповідає найтиповішим ситуаціям. 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

106755 

Дата реєстрації авторського права 

 
28.07.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Сілкова Олена Вікторівна, Лобач 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 «Формування інформаційно-цифрової компетентності 

у студентів закладів вищої медичної освіти під час вивчення медичних 

інформаційних систем» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Розкрито роль та значення вивчення медичних інформаційних систем 

у формуванні професійних умінь майбутнього лікаря. Розглянуто 

проблему формування інформаційно-цифрової компетентності 

майбутніх лікарів під час вивчення дисципліни «Медична інформатика». 
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Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

106756 

Дата реєстрації авторського права 

 
28.07.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Саєнко Марина Сергіївна, Лобач Наталія Вячеславівна, Ісичко 

Людмила Володимирівна 
Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Наукова стаття «Проблеми впровадження дистанційного навчання у 

закладах вищої медичної освіти в умовах карантину» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

У статті розглядається поняття «дистанційне навчання». Визначено, 

що елементи дистанційного навчання використовувалися ще у другій 

половині ХХ століття. Зазначено, що для якісної організації дистанційного 

навчання використовуються додатки Google, різноманітні освітні 

платформи. 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

106757 

Дата реєстрації авторського права 

 
28.07.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Луньова Марія Валентинівна, Авраменко Ольга Валентинівна, 

Нарадовий Володимир Володимирович, Гуртовий Юрій 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 «Програма символьного виводу умови 

розв'язності задачі поширення хвиль у тришаровій напівнескінченній 

гідродинамічній системі у другому наближенні» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Програма розроблена авторами в пакеті символьних обчислень Maple 

для виведення основних аналітичних виразів у другому наближенні 

при розв'язанні задачі про поширення та взаємодію хвиль у тришаровій 

гідродинамічній системі «простір-шар-шар з твердою кришкою». 

 
 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

106758 

Дата реєстрації авторського права 

 
28.07.2021 
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Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 

Луньова Марія Валентинівна, Авраменко Ольга Валентинівна, 

Нарадовий Володимир Володимирович, Гуртовий Юрій 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 «Програма символьного виводу умови 

розв'язності задачі поширення хвиль у тришаровій напівнескінченній 

гідродинамічній системі у третьому наближенні» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

Програма розроблена авторами в пакеті символьних обчислень Maple 

для виведення основних аналітичних виразів у третьому наближенні 

при розв'язанні задачі про поширення та взаємодію хвиль у 

гідродинамічній системі «півпростір-шар-шар з твердою кришкою». 
 
 
 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

106759 

Дата реєстрації авторського права 
 

28.07.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 

Лелека Тетяна Олександрівна, Москаленко Олена Іванівна 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 

 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

Монографія «Angloamericanisms in Ukrainian as language globalization 

manifestation» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

 
 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

106760 

Дата реєстрації авторського права 
 

28.07.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 

Білоус Олександр Миколайович, Білоус Ольга Іванівна, Кіт 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 «Praktisches Deutsch 4. Навчальний посібник 

для студентів 4 курсу спеціальності «Переклад», «Прикладна 

лінгвістика» 
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Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

106761 

Дата реєстрації авторського права 

 
28.07.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Лелека 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) 

 

 

Навчально-методичний посібник «Загальне мовознавство. Навчально-

методичний посібник для студентів факультету іноземних мов» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

106762 

Дата реєстрації авторського права 

 
28.07.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Побережець Людмила Сергіївна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Музичний твір з текстом 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Пісня «Зібрати всіх» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Присвячується пам'яті Віктора Івановича Гвоздя. 
 

 

 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

106763 

Дата реєстрації авторського права 

 
29.07.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Крамаренко Галина Олександрівна, Костюк Максим Геннадійович 

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 «Объектно-ориентированный подход к разработке моделей для 

оценки потенциала развития машиностроительных предприятий» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
Опублікування: Крамаренко Г. О., Костюк М. Г. Объектно-

ориентированный подход к разработке моделей для оценки потенциала 

развития машиностроительных предприятий // Академічний огляд. - 

2017. - № 1 (46). - С. 62-70. 
Анотація  

Проведено дослідження методологічних аспектів оцінки виробничого 

потенціалу підприємства на основі об'єктно-орієнтованого аналізу. 

Обґрунтовано необхідність врахування певних особливостей розвитку 

галузі, вирішення виходу з депресивного стану, в якому опинилося 

вітчизняне машинобудування. 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

106764 

Дата реєстрації авторського права 

 
29.07.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Богатирьов Іван Григорович, Пузирьов Михайло Сергійович, Шкута 

Олег Олегович 
Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Монографія «Доктрина пенітенціарного права України» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

У монографії наведено теоретичне узагальнення та запропоновано 

нове вирішення наукового завдання щодо розроблення доктрини 

пенітенціарного права України. Узагальнено історико-правові засади 

пенітенціарної політики України як першоосновного формування 

пенітенціарного права. 
 
 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

106765 

Дата реєстрації авторського права 

 
29.07.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Батракова Анжеліка Геннадіївна, Казаченко Людмила Михайлівна, 

Урдзік Сергій Миколайович, Саркісян Гор Саркісович 
Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

Харківський національний автомобільно-дорожній університет 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

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

твору (творів) 

 

 

Твір науково-практичного характеру «Методичні вказівки «Нормативно-

правове забезпечення професійної діяльності» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Методичні вказівки до практичних занять і самостійної роботи 

підготовлені відповідно до робочої програми дисципліни «Нормативно-

правове забезпечення професійної діяльності» для закладів вищої 

освіти. Дисципліна належить до циклу вибіркових дисциплін 

навчального плану підготовки фахівців. 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

106766 

Дата реєстрації авторського права 

 
29.07.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Дорожко Євген Вікторович, Наливайко Тарас Антонович 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

Харківський національний автомобільно-дорожній університет 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір науково-практичного характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Твір науково-практичного характеру «Методичні вказівки «Геодезія» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Методичні вказівки складені відповідно до програми навчальної 

дисципліни «Геодезія» для студентів університету і носять інструктивний 

характер, що дозволяє студенту самостійно набувати теоретичні 

знання та практичні навички під час роботи з геодезичними приладами 

та топографічними кресленнями. 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

106767 

Дата реєстрації авторського права 

 
29.07.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Ємець Володимир Андрійович, Арсеньєва Наталія Олександрівна, 

Саркісян Гор Саркісович, Ряпухін Віталій Миколайович 
Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

Харківський національний автомобільно-дорожній університет 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір науково-практичного характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Твір науково-практичного характеру «Методичні вказівки 

«Метрологічне забезпечення, організація і контроль якості інженерно-

геодезичних робіт» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
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Анотація  

Методичні вказівки складені згідно з навчальною програмою курсу. 

Дані вказівки спрямовані на закріплення теоретичних знань, на 

формування навичок практичної роботи в галузі організації, контролю 

якості і метрологічного забезпечення інженерно-геодезичних робіт. 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

106768 

Дата реєстрації авторського права 

 
29.07.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Саркісян Гор Саркісович, Дорожко Євген Вікторович, Казаченко 

Людмила Михайлівна 
Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

Харківський національний автомобільно-дорожній університет 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір науково-практичного характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Твір науково-практичного характеру «Методичні вказівки «Методи і 

засоби автоматизації великомасштабних топографічних зйомок» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Методичні вказівки складені згідно з навчальною програмою курсу 

«Методи і засоби автоматизації великомасштабних топографічних 

зйомок». Спрямовані на закріплення теоретичних знань, на формування 

навичок практичної роботи в області обробки результатів 

великомасштабних топографічних знімань. 
 
 
 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

106769 

Дата реєстрації авторського права 
 

29.07.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 

Арсеньєва Наталія Олександрівна, Фоменко Галина Романівна, 

Ємець Володимир Андрійович 
Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 

Харківський національний автомобільно-дорожній університет 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 

Літературний письмовий твір науково-практичного характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

Твір науково-практичного характеру «Методичні вказівки до 

виробничої практики спеціальності 193 «Геодезія та землеустрій» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

Методичні вказівки розкривають мету та завдання виробничої 

практики, наводять елементи її організації і керівництва, описують 

зміст практики, містять загальні положення щодо звітності за 

результатами практики, а також правила оформлення та захисту звіту 

з виробничої практики. 
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Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

106770 

Дата реєстрації авторського права 

 
29.07.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Батракова Анжеліка Геннадіївна, Тимошевський Владислав 

Вікторович, Урдзік Сергій Миколайович 
Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

Харківський національний автомобільно-дорожній університет 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір науково-практичного характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Твір науково-практичного характеру «Методичні вказівки «Методи 

оцінювання земельних ресурсів» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Метою практичних занять є закріплення теоретичних знань та 

опанування способами та методами оцінювання земель усіх категорій; 

набуття практичних вмінь і навичок з виконання оціночних дій, 

застосування результатів кадастрової оцінки для цілей здійснення 

фіскальних платежів. 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

106771 

Дата реєстрації авторського права 
 

29.07.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 

Фоменко Галина Романівна, Захарова Еліна Володимирівна 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 

Харківський національний автомобільно-дорожній університет 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 

Літературний письмовий твір науково-практичного характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

Твір науково-практичного характеру «Методичні вказівки 

«Планування міст і транспорт» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

Методичні вказівки до практичних занять складені згідно з навчальною 

програмою дисципліни для вищих навчальних закладів. В ході 

практичних занять увага студентів зосереджена на вирішенні практичних 

завдань: розміщення функціональних зон на визначеній території, 

розрахунки параметрів. 
 
 
 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

106772 

Дата реєстрації авторського права 
 

29.07.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 

Пілічева Марина Олегівна, Коваленко Людмила Олександрівна, 

Синовець Оксана Сергіївна 
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Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

Харківський національний автомобільно-дорожній університет 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір науково-практичного характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Твір науково-практичного характеру «Методичні вказівки «Геодезичне 

забезпечення управління територіями» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Метою навчальної дисципліни є формування теоретичних знань щодо 

сутності і закономірностей розвитку управління земельними ресурсами, 

вивчення методів та механізмів управління, а також набуття практичних 

вмінь та навичок прогнозування та формування пропозицій щодо 

управління територіями. 
 
 
 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

106773 

Дата реєстрації авторського права 
 

29.07.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 

Пілічева Марина Олегівна, Арсеньєва Наталія Олександрівна, 

Синовець Оксана Сергіївна 
Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 

 

 

Харківський національний автомобільно-дорожній університет 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 

Літературний письмовий твір науково-практичного характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

Твір науково-практичного характеру «Методичні вказівки 

«Геодезичне і картографічне забезпечення кадастрових робіт» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

Метою навчальної дисципліни «Геодезичне та картографічне 

забезпечення кадастрових робіт» є формування теоретичних знань 

про принципи, методи та інструментарій виконання геодезичних та 

картографічних робіт для забезпечення кадастру територій. 
 
 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

106774 

Дата реєстрації авторського права 
 

29.07.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 

Мусієнко Ігор Володимирович, Наливайко Тарас Антонович, 

Батракова Анжеліка Геннадіївна 
Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 

Харківський національний автомобільно-дорожній університет 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 

Літературний письмовий твір науково-практичного характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

Твір науково-практичного характеру «Методичні вказівки 

«Інноваційні методи проектування транспортних споруд» 
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Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Методичні вказівки «Системна оцінка проектних рішень. Системне 

проектування автомобільних доріг» складені згідно з навчальною 

програмою дисципліни «Системне проектування автомобільних 

доріг» для вищих навчальних закладів. 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

106775 

Дата реєстрації авторського права 

 
29.07.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Назаренко Оксана Миколаївна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Стаття «Інтертекстуальні одиниці у прозі Юрія Іздрика» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
Опублікування: Назаренко О. М. Інтертекстуальні одиниці у прозі 

Юрія Іздрика // Культура слова. - 2019. - Вип. 90. - С. 55-64. 
Анотація  

Присвячено дослідженню сучасної української прози Ю. Іздрика в 

аспекті реалізації категорії інтертекстуальності. 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

106776 

Дата реєстрації авторського права 

 
29.07.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Воронкова Валентина Григорівна, Олексенко Роман Іванович, Фурсін 

Олександр Олександрович 
Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Стаття «FORMATION OF THE CONCEPT OF THE SOCIALLY 

RESPONSIBLE STATE AS A FACTOR OF INCREASING THE PUBLIC 

GOVERNANCE AND ADMINISTRATION EFFICIENCY» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Проаналізовано теоретичні і практичні аспекти формування концепції 

соціально-відповідальної держави як чинник подолання нестабільності 

та кризи в умовах COVID-19. 
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Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

106777 

Дата реєстрації авторського права 

 
29.07.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Росинська Марія Олександрівна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Музичний твір з текстом 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Музичний твір з текстом «Письма» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

106778 

Дата реєстрації авторського права 

 
29.07.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Павловський Олексій Михайлович, Платов Ілля Михайлович, 

Півторак Діана Олександрівна 
Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Комп'ютерна програма 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Комп'ютерна програма «Програма для керування кінцівками 

крокуючого робота-гексапода» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Програма призначена для програмування мікроконтролера, який 

керує сервоприводами кінцівок крокуючого робота-гексапода і реалізує 

трипедальну ходу завдяки керуванню відповідними сервоприводами. 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

106779 

Дата реєстрації авторського права 

 
29.07.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Шмандровський Андрій Степанович, Стельмашова Тетяна 

Миколаївна 
Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

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

твору (творів) 

 

 

Літературно-письмовий твір «Руководство по созданию реалити-шоу 

«Одинокие папы против одиноких мам» («Single Dads vs Single Moms»)» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

 

 
 

 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

106780 

Дата реєстрації авторського права 

 
29.07.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Колтунов 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 «БЛОКПОСТ» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Програма забезпечує взаємодію з тригерами та подіями камер 

спостереження та систем контролю доступу різних виробників. 

 
 

 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

106781 

Дата реєстрації авторського права 

 
29.07.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Колтунов 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 «Система візуалізації «Мережа безпеки»  

(«СВ «Мережа безпеки») 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Програма забезпечує взаємодію систем відеоспостереження, систем 

контролю доступу та інтерактивних мап для оперативної візуалізації 

даних та подій. 
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Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

106782 

Дата реєстрації авторського права 

 
29.07.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Оверчук Вікторія Анатоліївна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Навчальний посібник «Психологія реклами та паблік рілейшнз» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

106783 

Дата реєстрації авторського права 

 
29.07.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Оверчук Вікторія Анатоліївна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Навчальний посібник «Патопсихологія з основами психіатрії» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

106784 

Дата реєстрації авторського права 

 
29.07.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Ільницький Василь Іванович, Ільницька Наталія Ігорівна, Вовк Лілія 

Миколаївна 
Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана 

Франка 
Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Розділ монографії «Особливості облаштування побуту націоналістами 

Карпатського краю ОУН (1945-1954)» 
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Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
Опублікування: Ільницький В., Ільницька Н., Вовк Л. Особливості 

облаштування побуту націоналістами Карпатського краю ОУН  

(1945-1954) // Повсякденне життя населення західних земель України у 

перші повоєнні роки (1944-1953) : колективна монографія / відп. ред. 

В. Ільницький. Львів-Торунь : Liha-Pres, 2021. - С. 172-199. 
Анотація  

Розкриваються особливості побутових умов підпільного життя. 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

106785 

Дата реєстрації авторського права 

 
29.07.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Бєлова Поліна Сергіївна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Твір образотворчого мистецтва 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Картина «Лотос»/«Lotus» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

 
 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

106786 

Дата реєстрації авторського права 

 
29.07.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Бєлова Поліна Сергіївна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Твір образотворчого мистецтва 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Картина «Жінка-Жар-птиця»/«Woman-Firebird» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

 
 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

106787 

Дата реєстрації авторського права 

 
29.07.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Бєлова Поліна Сергіївна 
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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 «Літній день»/«Summer day» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

106788 

Дата реєстрації авторського права 

 
29.07.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Бєлова Поліна Сергіївна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Твір образотворчого мистецтва 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Картина «Карпи»/«Carps» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

 

 
 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

106789 

Дата реєстрації авторського права 

 
29.07.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Бєлова Поліна Сергіївна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Твір образотворчого мистецтва 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Картина «Сон Художника»/«Vision in the dream» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  
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Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

106790 

Дата реєстрації авторського права 

 
29.07.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Бєлова Поліна Сергіївна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Твір образотворчого мистецтва 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Картина «Райдуга Ісландії»/«Rainbow of lceland» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

106791 

Дата реєстрації авторського права 

 
29.07.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Бєлова Поліна Сергіївна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Твір образотворчого мистецтва 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Картина «Тай Ши (Инь-Ян)»/«Tai Shi» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

 
 
 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

106792 

Дата реєстрації авторського права 

 
29.07.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Бєлова Поліна Сергіївна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Твір образотворчого мистецтва 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Картина «Будда»/«Buddha» 
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Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

106793 

Дата реєстрації авторського права 

 
29.07.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Бєлова Поліна Сергіївна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Твір образотворчого мистецтва 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Картина «Хвилі»/«Waves» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

106794 

Дата реєстрації авторського права 

 
29.07.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Бєлова Поліна Сергіївна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Твір образотворчого мистецтва 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Картина «Каппадокія»/«Саppadocia» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

106795 

Дата реєстрації авторського права 

 
29.07.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Бєлова Поліна Сергіївна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 
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Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Твір образотворчого мистецтва 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Картина «Манта у підводному світі»/«Manta in underwater world» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

106796 

Дата реєстрації авторського права 

 
29.07.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Бєлова Поліна Сергіївна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Твір образотворчого мистецтва 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Картина «Цвітіння Сакури»/«Cherry Blossom» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

 
 
 
 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

106797 

Дата реєстрації авторського права 
 

29.07.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 

Бєлова Поліна Сергіївна 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 

 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 

Твір образотворчого мистецтва 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

Картина «Тиша у морі»/«Sea silence» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

 
 

 

 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

106798 

Дата реєстрації авторського права 

 
29.07.2021 
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Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Бєлова Поліна Сергіївна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Твір образотворчого мистецтва 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Картина «Гармонія руху»/«Harmony of movement» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

106799 

Дата реєстрації авторського права 

 
29.07.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Бєлова Поліна Сергіївна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Твір образотворчого мистецтва 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Картина «Космос»/«Space» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

106800 

Дата реєстрації авторського права 

 
29.07.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Бєлова Поліна Сергіївна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Твір образотворчого мистецтва 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Картина «Німфа у лісі»/«Nymph in the forest» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  
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Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

106801 

Дата реєстрації авторського права 

 
29.07.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Бєлова Поліна Сергіївна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Твір образотворчого мистецтва 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Картина «Санторні»/«Santorini» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

106802 

Дата реєстрації авторського права 

 
29.07.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Бєлова Поліна Сергіївна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Твір образотворчого мистецтва 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Картина «Австралія»/«Australia» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

 

 
 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

106803 

Дата реєстрації авторського права 

 
29.07.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Бєлова Поліна Сергіївна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Твір образотворчого мистецтва 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Картина «Смарагдове диво»/«Emerald miracle» 
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Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

106804 

Дата реєстрації авторського права 

 
02.08.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Зайцева Лариса Іванівна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру «Парціальна 

програма «Формування математичної компетентності у дітей 

дошкільного віку» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

 
 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

106805 

Дата реєстрації авторського права 

 
02.08.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Зайцева Лариса Іванівна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Зошит «Математична скринька: Робочий зошит для дітей четвертого 

року життя» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

 
 

 

 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

106806 

Дата реєстрації авторського права 

 
02.08.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Зайцева Лариса Іванівна 
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Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Зошит «Математична скринька: Робочий зошит для дітей п'ятого 

року життя» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

106807 

Дата реєстрації авторського права 

 
02.08.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Зайцева Лариса Іванівна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Зошит «Математична скринька: Робочий зошит для дітей шостого 

року життя» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

 
 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

106808 

Дата реєстрації авторського права 

 
02.08.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Зайцева Лариса Іванівна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Ілюстрація, літературний письмовий твір 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Навчальний посібник «Формування математичної компетентності у 

дітей дошкільного віку» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  
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Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

106809 

Дата реєстрації авторського права 

 
02.08.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Зайцева Лариса Іванівна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Ілюстрація, літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Навчально-методичний посібник «Формування математичної 

компетентності у дітей четвертого року життя» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

106810 

Дата реєстрації авторського права 

 
02.08.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Зайцева Лариса Іванівна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Ілюстрація, літературний письмовий твір 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Навчально-методичний посібник «Формування математичної 

компетентності у дітей шостого року життя» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

106811 

Дата реєстрації авторського права 

 
02.08.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Зайцева Лариса Іванівна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Ілюстрація, літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Навчально-методичний посібник «Формування математичної 

компетентності у дітей п'ятого року життя» 
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Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

106812 

Дата реєстрації авторського права 

 
02.08.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Базилєв В'ячеслав Вікторович 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Складений твір, усний твір 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Збірка лекцій «Junior» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Повний базовий курс, який повідає тонкощі професії криптотрейдера. 

Програма курсу оптимізована для отримання основних навичок та 

понять в торгівлі криптовалютами за мінімальний час. 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

106813 

Дата реєстрації авторського права 

 
02.08.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Базилєв В'ячеслав Вікторович 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Складений твір, усний твір 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Збірка лекцій «Trading Pro» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Авторський курс з професійного криптотрейдингу. 
 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

106814 

Дата реєстрації авторського права 

 
02.08.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Базилєв В'ячеслав Вікторович 
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Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Складений твір, усний твір 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Збірка лекцій «СТАКАН» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Погляд великого капіталу на крипторинок та як заробляти разом з ним. 
 
 
 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

106815 

Дата реєстрації авторського права 
 

02.08.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 

Базилєв В'ячеслав Вікторович 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 

 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 

Складений твір, усний твір 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

Збірка лекцій «Online Trading» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

1-годинні щоденні трейдинг-сесії в прямому ефірі. 
 
 
 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

106816 

Дата реєстрації авторського права 
 

02.08.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 

Сидоренко 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) 
 

 

Літературно-письмовий твір науково-методичного характеру «Навчально-

методичний комплекс освітньої компоненти «Демографія України» 

для здобувачів першого (бакалаврського) рівня освіти денної та 

заочної форми навчання» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

Комплекс містить необхідні матеріали для опанування даної 

компоненти. Адресований здобувачам вищої освіти. 
 
 



Авторське право і суміжні права. Бюлетень № 66, 2021 

 

387 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

106817 

Дата реєстрації авторського права 

 
02.08.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Сидоренко 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) 

 

 

Літературно-письмовий твір науково-методичного характеру 

«Навчально-методичний комплекс освітньої компоненти «Усна 

народна творчість» для здобувачів першого (бакалаврського) рівня 

освіти денної та заочної форми навчання» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Комплекс містить необхідні матеріали для опанування даної 

компоненти. Адресований здобувачам вищої освіти. 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

106818 

Дата реєстрації авторського права 

 
02.08.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Засуха Ігор Петрович 

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) 

 

 

Науково-технічна стаття «ФОРМУВАННЯ ПРОЦЕСНОГО БЛОКУ З 

ВИКОРИСТАННЯМ СТОХАСТИЧНИХ МЕРЕЖ У СИСТЕМІ 

УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ ЦИФРОВІЗАЦІЇ» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Формування процесного блоку стохастичних мереж орієнтоване на 

складний людино-орієнтований процес з отриманням результату на 

виході при вирішенні і реалізації в часі синергетичних складних 

завдань при системному управлінні проектами цифровізації у рамках 

держави існуючими галузями. 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

106819 

Дата реєстрації авторського права 

 
02.08.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Засуха Ігор Петрович 
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Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір технічного характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Науково-технічна стаття «АНАЛІЗ ТЕОРЕТИЧНИХ ТА ПРАКТИЧНІ 

ПІДХОДІВ ДО УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ ЦИФРОВІЗАЦІЇ У 

ДЕРЖАВНОМУ СЕКТОРІ» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Сучасний світовий простір вже давно вийшов за рамки побудови 

інформаційного суспільства, адже цифрові технології поглинають усе 

більше сфер суспільного життя, докорінно змінюючи форми та методи 

їх реалізації. 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

106820 

Дата реєстрації авторського права 

 
02.08.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Федорук Леся Василівна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір, складений твір 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Збірник літературних творів «Послание Ангела - Книга Бытия» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

 
 

 

 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

106821 

Дата реєстрації авторського права 

 
02.08.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Олійник Олена Олександрівна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

Національний університет водного господарства та 

природокористування 
Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Наукова стаття «Моделювання комплексної оцінки управління 

знаннями» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 



Авторське право і суміжні права. Бюлетень № 66, 2021 

 

389 

Анотація  

Обґрунтовано базові показники для комплексної оцінки управління з 

їх розподілом на три напрями. Розроблено інтегральний показник для 

визначення рівня управління знаннями, його апробацію проведено за 

окремими видами економічної діяльності України. 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

106822 

Дата реєстрації авторського права 

 
02.08.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Малина Ірина Анатоліївна 

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 «БЕСПОЩАДНАЯ ЛЮБОВЬ В ТРЕУГОЛЬНИКЕ» 

(три тома) 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Збірник віршів в трьох томах, містить захоплюючий сюжет. 

Філософський підхід до невирішених ще питань, що стосуються 

кожної людини, в питаннях любові, добра і зла, глобальних проблем 

людства, пов'язаних з природою. Постійна інтрига, яка не залишить 

читача байдужим. 

 
 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

106823 

Дата реєстрації авторського права 

 
02.08.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Колосок Світлана Іванівна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

Сумський державний університет 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Науковий твір «Обґрунтування алгоритму реалізації 

енергоефективних проектів з використанням розумних технологій» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Обґрунтовано алгоритм реалізації енергоефективних проектів з 

використанням розумних технологій, що було сформовано шляхом 

ML кластеризації пакетів робіт за проектами. 
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Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

106824 

Дата реєстрації авторського права 

 
02.08.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Кравченко Олена Володимирівна, Бурденко Ірина Миколаївна, 

Овчарова Наталія Вікторівна, Мірошниченко Олеся Володимирівна, 

Олексіч Жанна Анатоліївна 
Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

Сумський державний університет 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Науковий твір «Управління вартістю: обліковий аспект» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Модель облікового забезпечення управління вартістю підприємства 

дозволяє систематизувати інформацію про об'єкти утворення вартості 

в розрізі ключових фінансових та нефінансових аспектів; формувати 

релевантну інформацію; усунути асиметричність інформації. 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

106825 

Дата реєстрації авторського права 

 
02.08.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Макаренко Інна Олександрівна, Пластун Олексій Леонідович, 

Сухонос Віктор Володимирович, Серпенінова Юлія Сергіївна, 

Кравченко Олена Володимирівна, Овчарова Наталія Вікторівна 
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 сегментації ринку аудиторських 

послуг банків України у контексті забезпечення транспарентності їх 

інвестиційного середовища» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Структурно-логічна схема дозволяє охарактеризувати названий ринок 

за такими напрямами: потенціал ринку аудиторських послуг банків, 

спроможність аудиторів надавати послуги з аудиту банків, реалізація 

потенціалу банківської системи та спроможність аудиторів, що формують 

поточну кон'юнктуру ринку. 

 
 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

106826 

Дата реєстрації авторського права 

 
02.08.2021 
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Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Дронова Вікторія Леонідівна, Дронов Олексій Іванович, Мокрик 

Олександра Миколаївна, Теслюк Роман Святославович, Бакунець 

Петро Петрович, Бакунець Юрій Петрович, Рощина Лариса 

Олександрівна 
Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

Державна установа «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології імені 

академіка О. М. Лук'янової Національної академії медичних наук 

України» 
Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Науковий твір «Лікувальний алгоритм вперше виявлених доброякісних 

новоутворень яєчників під час вагітності» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Пропонується алгоритм лікування при виявленні доброякісних 

новоутворень яєчників під час вагітності, який залежить від терміну 

вагітності та визначає вид доступу та об'єму оперативного втручання 

з інтраопераційним проведенням експрес-патогістологічного дослідження. 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

106827 

Дата реєстрації авторського права 

 
02.08.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 

Дронова Вікторія Леонідівна, Дронов Олексій Іванович, Мокрик 

Олександра Миколаївна, Теслюк Роман Святославович, Бакунець 

Петро Петрович, Бакунець Юрій Петрович, Рощина Лариса 

Олександрівна 
Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 

Державна установа «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології імені 

академіка О. М. Лук'янової Національної академії медичних наук 

України» 
Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 

Ілюстрація, літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

Науковий твір «Лікувальний алгоритм вперше виявлених доброякісних 

новоутворень грудної залози під час вагітності» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

Висвітлюють алгоритм лікування при доброякісних новоутвореннях 

грудної залози під час вагітності. Лікувальна тактика залежить від 

терміну вагітності, в якому виявлено доброякісну патологію грудної 

залози, та передбачає вибір оперативного доступу і об'єму оперативного 

втручання. 
 

 

 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

106828 

Дата реєстрації авторського права 

 
02.08.2021 
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Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Дронова Вікторія Леонідівна, Дронов Олексій Іванович, Мокрик 

Олександра Миколаївна, Теслюк Роман Святославович, Бакунець 

Петро Петрович, Бакунець Юрій Петрович, Рощина Лариса 

Олександрівна 
Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

Державна установа «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології імені 

академіка О. М. Лук'янової Національної академії медичних наук 

України» 
Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Науковий твір «Лікувальний алгоритм вперше виявленої лейоміоми 

матки під час вагітності» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Висвітлюється алгоритм лікування лейоміоми матки під час вагітності, 

яке залежить від терміну вагітності та передбачає виконання оперативного 

втручання лапаротомним доступом в об'ємі консервативної міомектомії 

лейоматозного вузла з ушиванням ложа лейоматозного вузла. 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

106829 

Дата реєстрації авторського права 

 
02.08.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Павлов Сергій Степанович 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Опис проекту «Діти. Якими вони можуть бути» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Молоді люди полюбили одне одного, або молоде подружжя, в них серйозні 

наміри. Їм цікаво, така гра, які в них будуть або можуть бути діти. 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

106830 

Дата реєстрації авторського права 

 
02.08.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Наливайко Наталія Вікторівна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір 
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Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Літературний письмовий твір науково-практичного характеру 

«Історія вітчизняного психоаналізу» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

У творі представлена історія створення та розвитку психоаналізу в 

Україні, історія сім'ї Фройдів в Україні. 

 
 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

106831 

Дата реєстрації авторського права 

 
02.08.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Тоніца Олег Володимирович 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Стаття «Аналитическое описание многоугольных областей методами 

выпуклых оболочек, Rτ-функций и R[0,∞]-функций» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
Опублікування: Тоница О. В. Аналитическое описание многоугольных 

областей методами выпуклых оболочек, Rт-функций и R[0,∞]-функций // 

Сборник научных трудов SWorld. - 2015. - № 1 (38). - С. 62-70. 
Анотація  

 

 
 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

106832 

Дата реєстрації авторського права 

 
02.08.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Андрусів Уляна Богданівна, Верба-Сидор Ольга Богданівна, Верхола 

Юлія Володимирівна, Вовк Марія Зіновіївна, Грабар Наталія 

Михайлівна, Дутко Альона Олександрівна, Заяць Ольга Степанівна, 

Кельман Лідія Михайлівна, Майкут Христина Василівна, Михайлів 

Марія Омелянівна, Пасайлюк Ірина Василівна, Петрончак Юлія 

Олегівна, Рабінович Сергій Петрович, Романів Христина Богданівна, 

Юркевич Юрій Миколайович 
Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Навчальний посібник «Особливості застосування рішень 

Європейського суду з прав людини при розгляді цивільних справ» 
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Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
Опублікування: Особливості застосування рішень Європейського суду 

з прав людини при розгляді цивільних справ : навч. посібник /  

У. Б. Андрусів, О. Б. Верба-Сидор, Ю. В. Верхола та ін. - Львів : 

ЛьвДУВС, 2019. - 404 с.  
Анотація  

 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

106833 

Дата реєстрації авторського права 

 
02.08.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Коваленко Вікторія Володимирівна, Шелудько Сергій Андрійович, 

Сергєєва Олена Степанівна, Єсіна Ольга Геннадіївна, Кир'язова 

Тетяна Олександрівна 
Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Стаття «Credit support for agricultural development: comparative 

characteristics of Ukraine and Kazakhstan» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

106834 

Дата реєстрації авторського права 

 
02.08.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Поліщук Вадим Григорович 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Стаття «Зарубіжний досвід податкового стимулювання сталого 

розвитку регіонів як передумова капіталізації економіки України» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

 
 

 

 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

106835 

Дата реєстрації авторського права 

 
02.08.2021 
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Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Долинська Марія Степанівна, Бутинська Роксолана Ярославівна, 

Годованець Юлія Степанівна, Ільків Наталія Володимирівна, Мелех 

Любомира Володимирівна, Мокрицька Наталія Петрівна, Хомко Леся 

Василівна, Яновицька Анна 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) 

 

 

Колективна монографія «Міжнародно-правове та національне 

регулювання реалізації прав у сфері праці: теоретико-прикладні 

проблеми» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
Опублікування: Міжнародно-правове та національне регулювання 

реалізації прав у сфері праці: теоретико-прикладні проблеми : 

колективна монографія / Н. П. Мокрицька, Р. Я. Бутинська та ін. ;  

за заг. ред. д. ю. н. М. С. Долинської. - Львів : «Галицька видавнича 

спілка», 2021. - 312 с. 
Анотація  

 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

106836 

Дата реєстрації авторського права 

 
02.08.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Поліщук Вадим Григорович 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Стаття «Небезпека фінансово-економічних наслідків поширення 

Covid-19 в світі та в Україні та можливі заходи протидії (Danger of 

financial and economic consequences of Covid-19 distribution in the world 

and in Ukraine and possible countermeasures)» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

106837 

Дата реєстрації авторського права 

 
02.08.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Карпінська Наталія Володимирівна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 
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Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

Монографія «Застосування санітарних та фітосанітарних заходів: 

проблеми правового забезпечення у контексті вимог СОТ та ЄС» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

Опублікування: Карпінська Н. В. Застосування санітарних та 

фітосанітарних заходів: проблеми правового забезпечення у контексті 

вимог СОТ та ЄС : монографія. - Луцьк : СПД Гадяк Жанна 

Володимирівна, друкарня «Волиньполіграф», 2021. - 532 с. 
Анотація  

Монографію присвячено проблемам правового забезпечення застосування 

санітарних та фітосанітарних заходів у контексті вимог СОТ та ЄС. 
 
 
 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

106838 

Дата реєстрації авторського права 
 

02.08.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 

Карпінська Наталія Володимирівна 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 

 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

Стаття «Institutional and functional support of sanitary and phytosanitary 

measures application in Ukraine» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

Опублікування: Karpinska N. Institutional and functional support of 

sanitary and phytosanitary measures application in Ukraine // Evropsky 

politicky a pravni diskurz. - 2021. - № 8 (1). - P. 226-236. 
Анотація  

Дослідження присвячене висвітленню системи національних інституцій, 

що впливають на взаємозв'язок між застосуванням санітарних та 

фітосанітарних заходів. 
 
 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

106839 

Дата реєстрації авторського права 
 

02.08.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 

Духневич Андрій Вікторович 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 

 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

Монографія «Правові проблеми реалізації угоди про сільське 

господарство СОТ в Україні» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

Опублікування: Правові проблеми реалізації угоди про сільське 

господарство СОТ в Україні [Текст] : монографія / Андрій Вікторович 

Духневич. - Луцьк : Вежа-Друк, 2016. - 400 с. 
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Анотація  

У монографії досліджено актуальні теоретичні й практичні проблеми 

реалізації угоди про сільське господарство СОТ та інших багатосторонніх 

угод у системі національного аграрного законодавства України як 

повноправного члена цієї міжнародної організації. 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

106840 

Дата реєстрації авторського права 

 
02.08.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Карпінська Наталія Володимирівна, Духневич Андрій Вікторович 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Стаття «Процедура медіації (примирення) у кримінальному 

провадженні щодо неповнолітнього» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Наукова стаття присвячена проблемі запровадження інституту медіації в 

Україні. Автором зроблено огляд основних положень Сінгапурської 

конвенції про медіацію. 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

106841 

Дата реєстрації авторського права 
 

02.08.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 

Духневич Андрій Вікторович 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 

 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

Стаття «Напрями еволюції аграрного права України в контексті СОТ 

та ЄС» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

У статті висвітлюються питання напрямів еволюції аграрного права 

України у контексті вимог СОТ та ЄС. 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

106842 

Дата реєстрації авторського права 

 
02.08.2021 
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Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Карпінська Наталія Володимирівна, Духневич Андрій Вікторович 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Стаття «Інституційне та законодавче забезпечення реалізації вимог 

ЄС у сфері санітарних та фітосанітарних заходів в Україні» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

У статті висвітлюються питання інституційного та законодавчого 

забезпечення реалізації вимог ЄС у сфері санітарних та фітосанітарних 

заходів в Україні. 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

106843 

Дата реєстрації авторського права 

 
02.08.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Карпінська Наталія Володимирівна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Стаття «Agricultural legal nature of relations applications of sanitary and 

phytosanitary measures (SPM)» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
Опублікування: Karpinska N. Agricultural legal nature of relations 

applications of sanitary and phytosanitary measures (SPM) // Evropsky 

politicky a pravni diskurz. - 2020. - № 7 (6). - Р. 167-173. 
Анотація  

Стаття присвячена аналізу правової природи взаємозв'язку між 

застосуванням санітарних та фітосанітарних заходів. 
 
 
 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

106844 

Дата реєстрації авторського права 
 

02.08.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 

Карпінська Наталія Володимирівна, Духневич Андрій Вікторович, 

Новосад Ірина Вікторівна 
Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 

 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

Стаття «Рhytosanitary examination: Ukraine experience and international 

standarts» 
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Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

У статті досліджується досвід України у проведенні фітосанітарної 

експертизи на основі міжнародних стандартів. 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

106845 

Дата реєстрації авторського права 

 
02.08.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Лопушняк Галина Степанівна, Рибчанська Христина 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 «Вища освіта України: державне регулювання та 

перспективи розвитку» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

106846 

Дата реєстрації авторського права 

 
02.08.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Рудакова Світлана Григорівна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру «Рекомендації 

щодо проекту Закону України «Про працю» в сфері кадрового 

адміністрування» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

 
 
 
 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

106847 

Дата реєстрації авторського права 
 

02.08.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 

Смалійчук Ганна 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) 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру «Тематичний план 

тренінгового курсу «Коучинг в управлінні персоналом» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

106848 

Дата реєстрації авторського права 

 
02.08.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Прокоф'єва-Акопова Світлана Алєксандрівна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Стаття «Программа формирования мотивации восприятия эстетической 

культуры юношества» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
Опублікування: С. А. Прокофьева-Акопова. Программа формирования 

мотивации восприятия єстетической культурі юношества // Наука і 

освіта. - 2000. - С. 57-60. 
Анотація  

У статті представлена програма, яка присвячена формуванню 

мотивації сприйняття естетичної культури юнацтва на прикладі 

музики. 

 
 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

106849 

Дата реєстрації авторського права 

 
02.08.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Прокоф'єва-Акопова Світлана Алєксандрівна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Стаття «Correction of fears in preschool children from large an small 

families» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
Опублікування: Prokofieva-Akopova S. Correction of fears in preschool 

children from large an small families // Наука і освіта. - 2018. - № 7-8. - С. 92-98. 
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Анотація  

У статті представлені результати дослідження домінуючих страхів і 

апробації розробленої програми їх подолання у дітей дошкільного віку 

з багатодітних і небагатодітних сімей. 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

106850 

Дата реєстрації авторського права 

 
02.08.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Даниленко Георгій Миколайович, Меркулова Тетяна Валентинівна, 

Чернякова Ганна 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 «Інформаційний лист «Використання оцінки фізичного 

розвитку як критерію ефективності оздоровлення та рекреації дітей 

шкільного віку» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Представлена оцінка динаміки стану здоров'я дитини, де однією з 

головних причин виникнення стійких порушень у стані здоров'я дітей 

шкільного віку є перевтома. 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

106851 

Дата реєстрації авторського права 

 
02.08.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Прокоф'єва-Акопова Світлана Алєксандрівна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Стаття «Емоційне вигорання у процесі професійної діяльності 

фахівців» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
Опублікування: С. А. Прокоф'єва-Акопова. Емоційне вигорання у 

процесі професійної діяльності фахівців // Наука і освіта. - 2008. - № 3. - 

С. 40-45. 
Анотація  

Статтю присвячено актуальній проблемі прояву синдрому емоційного 

вигорання в системі «людина-людина», що вимагає проведення 

профілактичної і психокоректувальної роботи з представниками 

соціальних професій. 
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Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

106852 

Дата реєстрації авторського права 

 
02.08.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Прокоф'єва-Акопова Світлана Алєксандрівна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Стаття «Креативный аспект психокоррекционной работы (на примере 

АТ)» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
Опублікування: Прокофьева-Акопова С. А. Креативный аспект 

психокоррекционной работы (на примере АТ) // Наука і освіта. - 2007. - 

№ 4-5. - С. 136-139. 
Анотація  

Стаття розкриває перспективи використання модифікаційної методики 

аутотренінгу для поліпшення і стабілізації функціональних, емоційних і 

психічних станів особистості. 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

106853 

Дата реєстрації авторського права 

 
02.08.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Федоренко Катерина Олександрівна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Складений твір, твір образотворчого мистецтва 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Збірка творів образотворчого мистецтва «Дизайн бренду «Alpino 

zaтишна кава» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Твір «Дизайн бренду «Alpino zaтишна кава», представлений у вигляді 

різних варіантів логотипу «Alpino zaтишна кава», стилізованої адреси: 

пр-т Соборності 30 А/Sobornosti Ave, а також у вигляді графічних 

елементів, на яких зображено стилізовані зерна та листя кави, пейзаж. 
 

 
 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

106854 

Дата реєстрації авторського права 
 

02.08.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 

Свіріпа Роман Володимирович 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 
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Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір белетристичного характеру, складений 

твір 
Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Збірка літературних письмових творів белетристичного характеру 

«Агент «N». Ціль номер один» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

«Агент «N». Ціль номер один» - друга книга про пригоди українського 

агента Ніколи Бондаренка. Події розгортаються в 2017-2018 рр. ГРУ 

завдає нищівного удару по РАУ, а головний герой знову втрачає 

близьких йому людей. 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

106855 

Дата реєстрації авторського права 

 
02.08.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Плотницька Галина 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 твір «БА І ДІ КЛУБ» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Ба і Ді Клуб - це місце, організоване бабусями і дідусями, для бабусь і 

дідусів м. Івано-Франківська, де люди літнього віку можуть зреалізувати 

себе і свій вільний час скерувати на свою давню мрію, нові враження, 

нове хобі. Клуб має декілька локацій. 
 

 
 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

106856 

Дата реєстрації авторського права 
 

02.08.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 

Гобела 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) 
 

 

Навчальний посібник «Управління зовнішньоекономічною діяльністю 

& Management of Foreign Economic Activity» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

Опублікування: Гобела В. В. Управління зовнішньоекономічною 

діяльністю & Management of Foreign Economic Activity : навчальний 

посібник. - Львів : ЛДУВС, 2021. - 244 с. 
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Анотація  

Навчальний посібник «Управління зовнішньоекономічною діяльністю 

& Management of Foreign Economic Activity» призначений для навчально-

методичного забезпечення навчальної дисципліни «Управління 

зовнішньоекономічною діяльністю». Дисципліна викладається 

англійською мовою для здобувачів ступеня бакалавр. 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

106857 

Дата реєстрації авторського права 

 
02.08.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Погорєлко Денис Андрійович 

Повне ім'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 сценічного дизайну «СЦЕНАРНИЙ ТЕМАТИЧНИЙ ПРОЄКТ 

«СВІТ ВЕЛЕТНІВ» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

«Світ Велетнів» - це сценарний тематичний проєкт, в рамках якого 

створюється тематична виставка (публічне представлення культурних 

заходів), що буде складатись з чисельних стилізованих інсталяційних 

зон, в основі яких будуть масштабні аніматронні велетні розміром від 

3 до 5 м заввишки. 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

106858 

Дата реєстрації авторського права 

 
02.08.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Ясницька Неля Миколаївна, Ахієзер Олена Борисівна, Боєва Анна 

Анатоліївна, Геляровська Оксана Анатоліївна, Дунаєвська Ольга 

Ігорівна, Зайцев 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 «Математичний аналіз. Модульне навчання 

(Практичний курс для студентів технічних спеціальностей) Частина ІІІ» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
Опублікування: Математичний аналіз. Модульне навчання: Практичний 

курс для студентів технічних спеціальностей : навч. посіб. : у 3-х ч. -  

Ч. 3 / Н. М. Ясницька, О. Б. Ахієзер, А. А. Боєва та ін. - Х. : Вид-во 

«Підручник НТУ «ХПІ», 2014. - 384 с. 
Анотація  

Навчальний посібник входить до серії «Математичний аналіз 

(Практичний курс для студентів технічних спеціальностей)» і є 
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третьою частиною збірника, що складається з трьох частин. Містить 

короткі теоретичні відомості, питання для самоперевірки, велику 

кількість розібраних зразків. 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

106859 

Дата реєстрації авторського права 

 
02.08.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Ясницька Неля Миколаївна, Ахієзер Олена Борисівна, Боєва Анна 

Анатоліївна, Геляровська Оксана Анатоліївна, Зайцев 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 «Математичний аналіз. Модульне навчання 

(Практичний курс для студентів технічних спеціальностей) Частина І» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
Опублікування: Математичний аналіз. Модульне навчання: Практичний 

курс для студентів технічних спеціальностей : навч. посіб. : у 3-х ч. -  

Ч. 1 / Н. М. Ясницька, О. Б. Ахієзер, А. А. Боєва та ін. - Х. : Вид-во 

«Підручник НТУ «ХПІ», 2014. - 384 с. 
Анотація  

Навчальний посібник входить до серії «Математичний аналіз 

(Практичний курс для студентів технічних спеціальностей)» і є 

першою частиною збірника, що складається з трьох частин. Містить 

короткі теоретичні відомості, питання для самоперевірки, велику 

кількість розібраних зразків. 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

106860 

Дата реєстрації авторського права 

 
02.08.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Ясницька Неля Миколаївна, Ахієзер Олена Борисівна, Боєва Анна 

Анатоліївна, Геляровська Оксана Анатоліївна, Зайцев 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 «Математичний аналіз. Модульне навчання 

(Практичний курс для студентів технічних спеціальностей) Частина ІІ» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
Опублікування: Математичний аналіз. Модульне навчання: Практичний 

курс для студентів технічних спеціальностей : навч. посіб. : у 3-х ч. -  

Ч. 2 / Н. М. Ясницька, О. Б. Ахієзер, А. А. Боєва та ін. - Х. : Вид-во 

«Підручник НТУ «ХПІ», 2014. - 244 с. 
Анотація  

Навчальний посібник входить до серії «Математичний аналіз 

(Практичний курс для студентів технічних спеціальностей)» і є другою 
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частиною збірника, що складається з трьох частин. Містить короткі 

теоретичні відомості, питання для самоперевірки, велику кількість 

розібраних зразків. 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

106861 

Дата реєстрації авторського права 

 
02.08.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Любчик Леонід Михайлович, Сердюк Ірина Василівна, Корніль 

Тетяна Леонівна, Гардер Сергій Євгенович, Зайцев 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 «Вища математика. Практичний курс для студентів 

технічних спеціальностей заочної та дистанційної форм навчання. 

Границі та неперервність функції однієї змінної. Диференціальне 

числення функції однієї змінної» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
Опублікування: Вища математика. Практичний курс для студентів 

технічних спеціальностей заочної та дистанційної форм навчання. 

Границі та неперервність функції однієї змінної. Диференціальне 

числення функції однієї змінної : навч. посіб. / Сердюк І. В.; Корніль Т. Л., 

Гардер С. Є., Зайцев Ю. І., за ред. проф. Любчик Л. М. - Х. : НТУ «ХПІ», 

2016. - 53 с. 
Анотація  

Навчальний посібник є другою частиною збірника. Містить мінімально 

необхідну кількість теорії та велику кількість розібраних зразків за 

темами «Границі та неперервність функції однієї змінної», 

«Диференціальне числення функції однієї змінної», що відповідає 

особливостям самостійного навчання. 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

106862 

Дата реєстрації авторського права 

 
02.08.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Любчик Леонід Михайлович, Тоніца 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 «Линейная алгебра. Методические указания и варианты 

индивидуальных домашних заданий для студентов специальностей 

«Менеджмент организаций» и «Менеджмент внешнеэкономической 

деятельности» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
Опублікування: Методические указания и варианты индивидуальных 

домашних заданий для студентов специальностей «Менеджмент 
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организаций» и «Менеджмент внешнеэкономической деятельности» / 

Укладачі Любчик Л. М., Тоніца О. В. - Харків : НТУ «ХПІ», 2004. - 84 с. - 

Рос. мовою. 
Анотація  

Науковий твір містить короткі теоретичні відомості велику кількість 

розібраних зразків, а також прикладів для самостійного розв'язання, 

призначених для індивідуальних завдань. 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

106863 

Дата реєстрації авторського права 

 
02.08.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Тоніца Олег Володимирович, Власов Віталій Сергійович, Черняк 

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 «Основы информатики и вычислительной техники». 

Методические рекомендации к практическим занятиям для иностранных 

студентов подготовительного факультета» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
Опублікування: «Основы информатики и вычислительной техники». 

Методические рекомендации к практическим занятиям для иностранных 

студентов подготовительного факультета. - Х. : НФаУ, 2004. - 42 с. 
Анотація  

 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

106864 

Дата реєстрації авторського права 

 
02.08.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Гапотій Віктор Дмитрович 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Наукова стаття «The legal approach to the cyber sovereignty of the state» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Стаття присвячена аналізу кібернетичної складової інформаційного 

суверенітету держави в сучасних умовах світової глобалізації. 

Здійснюється спроба сформулювати параметри поняттєвого юридичного 

розуміння об'єктів критичної інформаційної інфраструктури як 

безпосередніх структур. 
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Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

106865 

Дата реєстрації авторського права 

 
02.08.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Лаврушко Світлана Іванівна, Степаненко Віктор Іванович 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Ілюстрація, літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Науковий твір «Сучасна діагностика мікроспорії» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

З метою вдосконалення точної специфічної діагностики мікроскопії у 

дітей розроблено методику сучасної молекулярно-генетичної 

діагностики на основі ПЛР, що дає змогу ідентифікувати збудника 

Microsporum canis на рівні ДНК.  
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

106866 

Дата реєстрації авторського права 

 
02.08.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Зоідзе Діана Романівна, Губарєв Олександр 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) 

 

 

Стаття «Еволюція підходів до управління ризиками в організаціях» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
Опублікування: Зоідзе Д. Р. Еволюція підходів до управління ризиками в 

організаціях / Д. Р. Зоідзе, О. О. Губарєв // Бізнес інформ. - 2021. - № 4. - 

С. 276-285. 
Анотація  

 

 
 

 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

106867 

Дата реєстрації авторського права 

 
02.08.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Зоідзе Діана Романівна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір 
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Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Стаття «Бенчмаркінг і необхідність його застосування в системі 

менеджменту якості на підприємствах фармацевтичної галузі» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
Опублікування: Зоідзе Д. Р. Бенчмаркінг і необхідність його 

застосування в системі менеджменту якості на підприємствах 

фармацевтичної галузі / Д. Р. Зоідзе // Бізнес інформ. - 2018. - № 5. -  

С. 500-505. 
Анотація  

 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

106868 

Дата реєстрації авторського права 

 
02.08.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Єфімова Влада Антонівна, Денисюк Ксенія 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) 

 

 

Книга «Оковы Боли» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Джослін терпіти не може казки про кохання. Вона та, хто точно знає 

собі ціну, як жінка, яка встигла досягти багато чого і нічого одночасно. 

Під впливом обставин, їй потрібно повернутися назад в Нью-Йорк, де 

затаїлося. Воно чекає, готується обрушитися на неї в німій загрозі. 
 
 
 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

106869 

Дата реєстрації авторського права 
 

02.08.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 

Зоідзе Діана Романівна 

Повне ім'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 «Смартстафінг як інноваційна технологія менеджменту 

підприємства» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

Опублікування: Зоідзе Д. Р. Смартстафінг як інноваційна технологія 

менеджменту підприємства / Д. Р. Зоідзе // Бізнес інформ. - 2020. - № 4. - 

С. 439-446. 
Анотація  
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Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

106870 

Дата реєстрації авторського права 

 
02.08.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Кочура Володимир Олександрович, Мельник Олександр Вікторович 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір, створений для кіно 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Синопсис телевізійного багатосерійного художнього фільму «Валера» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Жорсткий та безпринципний успішний забудовник потрапляє в 

аварію, після якої впадає у кому. Для того, щоб повернутися у своє 

тіло, його душа повинна «працювати». 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

106871 

Дата реєстрації авторського права 

 
02.08.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Блах Валерія Сергіївна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Літературний письмовий твір науково-методичного характеру 

«Навчально-методичний комплекс освітньої компоненти/навчальної 

дисципліни «Педагогіка та психологія вищої школи» для здобувачів І 

курсу другого (магістерського) рівня вищої освіти денної та заочної 

форм навчання» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

Навчально-методичний комплекс освітньої компоненти/навчальної 

дисципліни містить усі необхідні матеріали для опанування даної 

навчальної дисципліни. 
 
 
 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

106872 

Дата реєстрації авторського права 
 

02.08.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 

Гапотій Віктор Дмитрович 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 
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Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Наукова стаття «The risk of the self-isolation on the way of the formation 

of the informative sovereignty» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Наукова публікація демонструє результат дослідження автором 

питання складності і двовекторності процесу здобуття Україною 

початкового рівня інформаційного суверенітету. Звертається увага на 

помилки законодавчої влади на цьому шляху. Виокремлюється 

питання загроз інформаційної самоізоляції. 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

106873 

Дата реєстрації авторського права 

 
02.08.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Соловйов Андрій Ігорович 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Літературно-письмовий твір наукового характеру «Методичні 

рекомендації до практичних занять з навчальної дисципліни 

«Менеджмент та адміністрування» для здобувачів першого (бакалаврського) 

рівня вищої освіти за спеціальністю 073 «Менеджмент» галузі знань  

07 «Управління та адміністрування» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Для студентів вищих навчальних закладів освіти. 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

106874 

Дата реєстрації авторського права 

 
02.08.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Климова Світлана Олегівна, Губанова Ніно Нодарівна 

Повне ім'я або 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 «Глобалізаційні процеси і роль глобального управління» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
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Анотація  

Існують різні точки зору щодо того, яке найбільш реальне концептуальне 

вираження глобалізації, як охарактеризувати її причинно-наслідкову 

динаміку і її структурні результати. Але, насамперед, найбільш 

актуальним стає питання щодо боротьби з негативними проявами 

глобалізаційного процесу. 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

106875 

Дата реєстрації авторського права 

 
02.08.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Калатур Катерина Анатоліївна, Борзих Олександр Іванович, 

Сігарьова Діна Дмитрівна, Янсе Лілія Амінівна 
Повне ім'я або повне офіційне 

найменування 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 «Монографія 

«Взаємовідносини між фітонематодами та іншими патогенними 

організмами» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

У монографії узагальнено результати досліджень з вивчення взаємовідносин 

фітонематод із збудниками грибних, вірусних і бактеріальних хвороб. 

Висвітлено питання складних механізмів їхньої взаємодії за сумісного 

ураження рослин. Розглянуто взаємовідносини мікогельмінтів із 

фітопатогенними видами. 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

106876 

Дата реєстрації авторського права 

 
02.08.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Голоцван 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) 

 

 

Літературний письмовий твір «Основы нормальной и клинической 

сексологии в психологической практике» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Курс розраховано на психологів, лікарів та інших спеціалістів допоміжних 

професій, які хочуть займатися консультуванням клієнтів із сексуальними 
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проблемами та/або проводити тренінги зі статевого просвітлення з 

різними цільовими групами. Курс складається з 14 тем з інформаційними 

додатками. 
 

 

 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

106877 

Дата реєстрації авторського права 
 

02.08.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 

Шелухін Микола Леонідович, Шелухін 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 «О целесообразности введения в юридических вузах 

специализации по криминологии и профилактике преступлений» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

У статті піднімається питання про необхідність підготовки кримінологів 

в країнах СНД, яка повинна визначаться необхідністю громадських 

інститутів в цій професії і політикою держави в сфері протидії злочинності. 
 
 
 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

106878 

Дата реєстрації авторського права 
 

02.08.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 

Шелухін Микола Леонідович 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 

 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

Стаття «О доктринальном толковании понятия «криминологическая 

характеристика» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

У статті аналізується поняття «кримінологічна характеристика» з 

точки зору вітчизняних та зарубіжних дослідників. Зазначено, що 

визначення кримінологічної характеристики необхідно формулювати, 

враховуючи міжгалузеву природу кримінології та напрямки вивчення 

стану злочинних проявів. 
 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

106879 

Дата реєстрації авторського права 

 
02.08.2021 
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Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Шелухін Микола Леонідович 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Стаття «Кримінологічна характеристика злочинності у сфері 

економічної діяльності: поняття та елементи» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

У статті проаналізовано внутрішнє наповнення понять кримінологічна 

та криміналістична характеристика з точки зору предмету, об'єктів 

дослідження, закономірностей та практичних цілей наук кримінологія 

і криміналістика. Надано авторське поняття «кримінологічна 

характеристика». 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

106880 

Дата реєстрації авторського права 

 
02.08.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Гобела Володимир Володимирович, Блага Наталія Василівна, Леськів 

Галина Зіновіївна 
Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Наукова стаття «Theoretical construction of the environmentally friendly 

socio-economic development model» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
Опублікування: Hobela Volodymyr, Blaga Nataliya, Leskiv Halyna. 

Theoretical construction of the environmentally friendly socio-economic 

development model // International scientific journal «Internauka». - 2021. - 

№ 4. - Р. 9-14. 
Анотація  

Дослідження присвячене побудові моделі екологічно безпечного 

соціально-економічного розвитку, яка актуалізується кризовим 

станом економіки та наявністю низки екологічних проблем. Здійснено 

теоретичний аналіз основних положень та напрямків екологічної 

етики, проаналізовано їх вплив на свідомість. 
 

 

 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

106881 

Дата реєстрації авторського права 

 
02.08.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Давиденко Людмила Валеріївна, Давиденко Ніна Володимирівна, 

Давиденко Володимир Анатолійович 
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Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Науковий твір «Контроль рівня ефективності електроспоживання в 

системі централізованого водопостачання» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Запропоновано механізм контролю рівня ефективності електроспоживання, 

який передбачає контроль питомого електроспоживання об'єкта 

водопостачання, що дає змогу визначити момент зміни рівня 

ефективності електроспоживання, виконати його якісну оцінку, в 

тому числі з урахуванням кращих практик. 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

106882 

Дата реєстрації авторського права 

 
02.08.2021 

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 «Корпоративне династичне середовище 

(спільнота), що забезпечує учневі можливість створення дорожньої 

карти варіанта(ів) траєкторії саме його мінімально-конфліктної 

соціалізації (дорослішання). Українська версія» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

На відміну від напрацювань А. С.Макаренко та його послідовників, 

які працюють з вже девіантними підлітками, запропоноване 

«Корпоративне династичне середовище (спільнота)» орієнтоване на 

створення умов, які мінімізують вірогідність зародження та/або 

проявлення у індивідуума відхилень. 

 
 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

106883 

Дата реєстрації авторського права 

 
02.08.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Александрова Ірина Іллівна, Коваль Олег Володимирович, Шило 

Олександр Всеволодович, Юхтман Олександр Семенович, Квітка 

Михайло Євгенійович 
Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 
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Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Ілюстрація, літературний письмовий твір 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Книга «Виталий Куликов. Живопись» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Книга «Виталий Куликов. Живопись», складена вдовою художника 

Александровою І. І. - підсумкове видання, де представлені живописні 

роботи сучасного художника В. М. Кулікова за час його творчості 

1950-2014 рр. Книга складена за матеріалами особистого архіву вдови 

художника Александрової І. І.  

 
 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

106884 

Дата реєстрації авторського права 

 
02.08.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Александрова Ірина Іллівна, Коваль Олег Володимирович 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Ілюстрація, літературний письмовий твір 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Книга «Виталий Куликов. Рисунки» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Книга «Виталий Куликов. Рисунки», складена вдовою художника 

Александровою І. І. - підсумкове видання, де представлена графічна 

спадщина видатного сучасного художника В. М. Кулікова (1935-2015), 

блискучого живописця і графіка. Книга складена за матеріалами 

особистого архіву вдови художника. 

 
 

 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

106885 

Дата реєстрації авторського права 

 
02.08.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Дмитриченко 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 «Інструкція користувача EasyMS» 
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Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

106886 

Дата реєстрації авторського права 

 
02.08.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Устюжанінова Ольга Тарасівна, Шкута Олег Олегович 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Монографія «Державна кримінально-виконавча служба України: 

теорія і практика» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

У монографії досліджено функціонування Державної кримінально-

виконавчої служби України. У роботі досліджено кримінально-

виконавчі засади функціонування Державної кримінально-виконавчої 

служби України. Сформульовано поняття. Розкрито зміст функціонування 

та фактори впливу на функціонування.  
 
 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

106887 

Дата реєстрації авторського права 
 

02.08.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 

Бондар Валерія Валеріївна, Бездольний Максим Юрійович, Галунько 

Віра Миколаївна, Домброван Наталія Василівна, Кузьменко Юлія 

Василівна, Рудниченко Світлана Миколаївна, Соловей Олексій 

Миколайович, Шевченко Надія Леонідівна, Шанько Ярослав Вікторович 
Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 

 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

Навчальний посібник «Порядок та особливості складання 

адміністративних матеріалів: посібник поліцейського» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

Навчальний посібник розроблено для здобувачів вищої освіти закладів зі 

специфічними умовами навчання МВС України та працівників 

органів та підрозділів національної поліції, які зацікавлені у отриманні 

системних знань та правильному їх застосуванні у практичній 

діяльності. 
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Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

106888 

Дата реєстрації авторського права 

 
02.08.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Шкода Тетяна Никодимівна, Семенець-Орлова Інна Андріївна, Жабін 

Сергій Олександрович, Кирилюк Володимир Вікторович, Теплюк 

Марія Анатоліївна, Малярчук Ольга Георгіївна, Чебакова 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) 

 

 

Твір наукового характеру «Анкета для молодих учених України  

(в рамках проєкту «Реалізація потенціалу молодих учених в інтеграції 

науки, освіти, бізнесу»)» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

106889 

Дата реєстрації авторського права 

 
02.08.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Кисіль Тетяна Миколаївна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 

Ілюстрація, літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

Твір наукового характеру «Інфографіка та інфодизайн: лабораторний 

практикум» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

 
 
 
 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

106890 

Дата реєстрації авторського права 
 

02.08.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 

Гребешкова Олена Миколаївна, Кубарєва Ірина Володимирівна, 

Малярчук Ольга Георгіївна 
Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 

 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 
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Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Твір наукового характеру «Методичні матеріали щодо змісту та 

організації самостійної роботи студентів з дисципліни «Лідерство і 

ефективні комунікації» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

106891 

Дата реєстрації авторського права 

 
02.08.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Шкода Тетяна Никодимівна, Савич Олександр Петрович 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Твір наукового характеру «Соціально відповідальна взаємодія бізнес-

організації із зовнішніми стейкхолдерами» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

 

 
 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

106892 

Дата реєстрації авторського права 

 
02.08.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Красюк Юлія Миколаївна, Кучерява Тетяна Олексіївна, Сільченко 

Марина Валеріївна 
Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Твір наукового характеру «Комплект тестових завдань для підсумкового 

контролю результатів навчання здобувачів усіх форм навчання на 

першому (бакалаврському) рівні вищої освіти з навчальної дисципліни 

«Прикладна інформатика» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  
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Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

106893 

Дата реєстрації авторського права 

 
02.08.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Красюк Юлія Миколаївна, Сільченко Марина Валеріївна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Твір наукового характеру «Навчальний онлайновий курс для науково-

педагогічних працівників закладів вищої освіти «Створюємо дистанційний 

курс крок за кроком», розміщений на платформі Moodle» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

106894 

Дата реєстрації авторського права 

 
02.08.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Сільченко Марина Валеріївна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру, усний твір 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Твір наукового характеру «Відеоінструкції викладачам щодо роботи у 

системі Moodle (частина 2)» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

 

 
 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

106895 

Дата реєстрації авторського права 

 
02.08.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Сільченко Марина Валеріївна, Красюк Юлія Миколаївна, Супрунюк 

Галина 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) 

 

 

Твір наукового характеру «Програма тренінг-курсів підвищення 

кваліфікації науково-педагогічних працівників закладів вищої освіти 

«Дистанційні технології в освітньому просторі університету» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

 

 
 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

106896 

Дата реєстрації авторського права 

 
02.08.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Сільченко Марина Валеріївна, Петренко Людмила Миколаївна, 

Головко Наталія Робертівна 
Повне ім'я або 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 «Програма тренінг-курсів підвищення 

кваліфікації «ІТ-платформа освітньої діяльності викладача/Businеss 

Intelligence using MS Office» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

 

 
 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

106897 

Дата реєстрації авторського права 

 
02.08.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Гребешкова Олена Миколаївна, Малярчук Ольга Георгіївна, 

Кубарева 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) 

 

 

Твір наукового характеру «Лідерство та партнерство в бізнесі: 

Практикум» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  
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Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

106898 

Дата реєстрації авторського права 

 
02.08.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Жукова Юлія Миколаївна, Соболєва-Терещенко Олена Анатоліївна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Стаття «Modeling macroeconomic indicators in unstable economies» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
Опублікування: Zhukova Yu. & Sobolieva-Tereschenko O. Modeling 

macroeconomic indicators in unstable economies // Journal of International 

Studies. - 2021. - № 14 (2). - Р. 128-148. 
Анотація  

 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

106899 

Дата реєстрації авторського права 

 
02.08.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Жукова Юлія Миколаївна, Тимчик 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) 

 

 

Підрозділ колективної монографії «Інституціональне забезпечення 

формування інклюзивного суспільства для осіб з інвалідністю в 

Україні: потенціал та актуальні проблеми» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
Опублікування: Інституціональне забезпечення формування 

інклюзивного суспільства для осіб з інвалідністю в Україні: потенціал 

та актуальні проблеми / Жукова Ю. М., Тимчик О. А. // Соціально-

економічний розвиток міст в умовах децентралізації : кол. моногр. /  

за ред. Л. М. Ільїч. - К. : Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2021. - 532 с. -  

(С. 367-393). 
Анотація  

Розкрито основні концепції визначення місця людини з інвалідністю в 

суспільстві, окреслено шляхи та послідовність усунення бар'єрів 

інтеграції осіб з інвалідністю. Доведено, що поняття бар'єрів потребує 

переосмислення. Відзначено зв'язок та взаємообумовленість зусиль з 

подолання ментальних бар'єрів. 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

106900 

Дата реєстрації авторського права 

 
02.08.2021 
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Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Кононова 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 «НАЦІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА: ВЗАЄМОЗВ'ЯЗКИ 

МІЖ ВНУТРІШНІМИ ТА ЗОВНІШНІМИ ПАРАМЕТРАМИ 

ФУНКЦІОНУВАННЯ» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Стаття присвячена дослідженню зовнішніх та внутрішніх параметрів 

функціонування національної економіки України та їхнього впливу 

на розвиток. Виявлення взаємозв'язків між внутрішніми та зовнішніми 

параметрами, а також їх спільного впливу на розвиток є надзвичайно 

актуальним завданням. 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

106901 

Дата реєстрації авторського права 

 
02.08.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Оскома Олена Володимирівна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Наукова стаття «ОПЕРАТИВНО-КАЛЕНДАРНЕ ПЛАНУВАННЯ 

ДІЯЛЬНОСТІ БУДІВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА З УРАХУВАННЯМ 

ВПЛИВУ ОБМЕЖЕНЬ» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

У статті розглядається методичний підхід до побудови оперативно-

календарних планів будівництва об'єктів на основі інтегрованого 

розгляду основних параметрів будівництва в умовах обмежень з 

урахуванням їх впливу на ресурсну, економічну та фінансову 

реалізованість по проектах на різних етапах. 
 
 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 
 

 

106902 

Дата реєстрації авторського права 
 

02.08.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 

Конопліна Олена Олександрівна, Мізік Юлія Ігорівна, Чех 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) 

 

 

Стаття «СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ПІДХОДІВ ДО ФОРМАТУ ТА 

ПОКАЗНИКІВ ІНТЕГРОВАНОЇ ЗВІТНОСТІ З МЕТОЮ 

ЗАСТОСУВАННЯ В АУДИТІ» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

Актуалізовано питання формування інтегрованої звітності підприємства. 

Проаналізовано та систематизовано існуючі підходи до формату 

складання інтегрованої звітності, а також набору показників, що 

входять до її складу. Доведено, що основою інформаційного забезпечення 

має стати бухгалтерський облік. 
 
 
 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

106903 

Дата реєстрації авторського права 
 

02.08.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 

Шаповал Галина Миколаївна, Чех Наталія Олександрівна 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 
 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

Стаття «PROBLEM ISSUES IN THE MANAGEMENT OF FINANCES 

OF AMALGAMATED TERRITORIAL COMMUNITIES» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

Незважаючи на досягнуті успіхи, об'єднані територіальні громади 

(ОТГ) все ще недостатньо ефективно виконують свої повноваження та 

використовують надані їм ресурси. Дана стаття присвячена розгляду 

тих аспектів діяльності ОТГ, через які громади втрачають можливість 

наповнення місцевих бюджетів. 
 
 
 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

106904 

Дата реєстрації авторського права 
 

02.08.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 

Конопліна Олена Олександрівна, Мізік Юлія Ігорівна, Чех Наталія 

Олександрівна, Сорокіна 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 «ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

СТРАТЕГІЧНОГО МОНІТОРИНГУ ДІЛОВОЇ РЕПУТАЦІЇ 

ПІДПРИЄМСТВ ВОДОПОСТАЧАННЯ ТА ВОДОВІДВЕДЕННЯ» 
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Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Актуалізовано питання формування аналітичного забезпечення 

стратегічного моніторингу ділової репутації підприємств водопостачання 

та водовідведення. Доведено, що управління діловою репутацією 

дозволить досягти певної стабілізації діяльності через формування 

довірливих і взаємовигідних відносин. 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

106905 

Дата реєстрації авторського права 

 
02.08.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Іванова Жанна Андріївна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Музичний твір з текстом, складений твір 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Збірка музичних творів з текстом «Без звонков и границ» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

До збірки увійшли: «Горели», «Элегия», «Посмотри на меня», «Бродский 

(свет с крыш)», «Вижу», «Без звонков и границ», «Мотыльком», 

«НеЦветаева», «Цветы». 
 
 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

106906 

Дата реєстрації авторського права 

 
02.08.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Калуга Ольга Василівна 

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 «СЕРЦЕ ДИТИНИ» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Гнат змірився, що життя добігає кінця - невиліковна хвороба серця. 

Приголомшлива звістка про появу донора заскочує, бажання знати, 

кому ж належало серце, переслідує Гната. Він нарешті отримує бажане - 

надприродну зустріч із попереднім власником, і це перевертає Гнатів світ. 
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Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

106907 

Дата реєстрації авторського права 

 
02.08.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Міроненко Дмитро 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 «Математична модель «Розміщення 

номенклатурної лінійки металопрокату на складах сервісного 

металоцентру» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Програма дозволяє здійснювати оцінку ефективності використання 

складських площ, формувати рекомендації по розміщенню новоприбулої 

продукції на складі на підставі АВС-аналізу з графічною інтерпретацією. 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

106908 

Дата реєстрації авторського права 

 
02.08.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Назаренко Оксана Миколаївна, Лазаренко Світлана В'ячеславівна 

Повне ім'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 «Прецедентні феномени у творах Ліни Костенко» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

Опублікування: Назаренко О. М., Лазаренко С. В. Прецедентні феномени 

у творах Ліни Костенко // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного 

університету. - 2020. - Вип. 45. - С. 42-46. 
Анотація  

Статтю присвячено виявленню типологічних рис ліричних та ліро-

епічних творів Ліни Костенко на підставі актуалізації в них прецедентних 

феноменів, різних за походженням. 
 
 
 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

106909 

Дата реєстрації авторського права 
 

02.08.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 

Васкан Іван Георгійович, Дороніна Тетяна Олексіївна, Мосейчук 

Юрій Юрійович 
Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 
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Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру «Добова рухова 

активність підлітків: зміст, чинники методики визначення» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

106910 

Дата реєстрації авторського права 

 
02.08.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Теплюк 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 «Ресурсний портфель як ключовий фактор ефективності 

ресурсозабезпечення діяльності підприємства» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

106911 

Дата реєстрації авторського права 

 
02.08.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Теплюк 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) 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру «Energy security 

providing in the context of the fostering the innovation and investment 

business activities» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

 
 
 



Авторське право і суміжні права. Бюлетень № 66, 2021 

 

428 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

106912 

Дата реєстрації авторського права 

 
02.08.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Теплюк 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) 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру «Ефективне 

ресурсозабезпечення як конкурентна перевага інноваційного розвитку 

підприємства» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

 
 

 
 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

106913 

Дата реєстрації авторського права 
 

02.08.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 

Цибанюк Олександра Олександрівна, Лясота Тетяна Іванівна, Гакман 

Анна Вікторівна, Гнесь Наталя Олександрівна, Кожокар Марина 

Василівна, Наконечний Ігор 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) 
 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру «Проєкт 

фундаментального дослідження, що виконується за рахунок видатків 

державного бюджету, «Інноваційні фізкультурно-оздоровчі технології 

як інструмент вдосконалення здоров'язберігаючого освітнього 

середовища для дітей та шкільної молоді (онлайн хаб «Здоровий 

дитячий простір» # «Children'shealthenvironment»)» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

 
 
 
 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

106914 

Дата реєстрації авторського права 
 

02.08.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 

Цибанюк Олександра Олександрівна, Гнесь Наталя Олександрівна, 

Лясота Тетяна Іванівна, Палагнюк Тарас Васильович, Кожокар 

Марина Василівна, Васкан Іван Георгійович, Дороніна Тетяна 

Олексіївна 
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Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру «Конспект 

фізкультурно-оздоровчої розваги, присвяченої Міжнародному дню 

захисту дітей «Ми - майбутні олімпійці» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

 
 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

106915 

Дата реєстрації авторського права 
 

02.08.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 

Цибанюк Олександра Олександрівна, Кожокар Марина Василівна, 

Палагнюк Тарас Васильович, Лясота Тетяна Іванівна, Гнесь Наталя 

Олександрівна, Дороніна Тетяна Олексіївна, Васкан Іван 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) 
 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру «Авторська рухлива 

гра «Котилася торба» як засіб запобігання фізичної перевтоми дітей та 

успішної адаптації до умов закладу освіти» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

 
 

 
 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

106916 

Дата реєстрації авторського права 
 

02.08.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 

Оверчук Вікторія Анатоліївна 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 

 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

Монографія «Соціальна політика в контексті реабілітації та 

працевлаштування осіб з інвалідністю» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  
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Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

106917 

Дата реєстрації авторського права 

 
02.08.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Оверчук Вікторія Анатоліївна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Монографія «Problems and prospects of socio-psychological and economic 

integration of people with disabilities in Ukraine» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

106918 

Дата реєстрації авторського права 

 
02.08.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Оверчук Вікторія Анатоліївна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Навчальний посібник «Патопсихологія: Навчальний посібник для 

підготовки до екзамену» для студентів спеціальності 053 «Психологія» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

106919 

Дата реєстрації авторського права 

 
02.08.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Компаній Наталія Анатоліївна, Борисенко Наталія Михайлівна, 

Сидоренко Наталія Іванівна, Гайворонська Антоніна Дем'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) 

 

 

Літературно-письмовий твір науково-методичного характеру 

«Стежками рідного краю. Книга перша» 
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Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Характеристика мобільних засобів. Використання технологій онлайн-

навчання: особливості, недоліки та перспективи. 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

106920 

Дата реєстрації авторського права 

 
02.08.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Загородня Юлія Володимирівна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру «Дисертація на 

здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук «Ефективність 

взаємодії промислових підприємств із логістичними центрами» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

 
 
 
 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

106921 

Дата реєстрації авторського права 
 

02.08.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 

Нестеров Олег Юрійович, Загородня Юлія Володимирівна, 

Перепечаєв 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) 
 

 

Стаття «Безпека мореплавства з урахуванням особливостей льодової 

обстановки» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

 
 
 
 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

106922 

Дата реєстрації авторського права 
 

02.08.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Максимов Сергій Борисович 



Авторське право і суміжні права. Бюлетень № 66, 2021 

 

432 

Повне ім'я або повне 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 розробки стратегій розвитку підприємств 

водного транспорту з урахуванням галузевих факторів впливу» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

 
 

 
 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

106923 

Дата реєстрації авторського права 
 

02.08.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 

Слободяник Андрій Миколайович 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 

Товариство з обмеженою відповідальністю «ПОЛІТЕХНОСЕРВІС» 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 

Креслення, складений твір 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

Комплект креслень «Принципова електрична схема під'єднання 

двигунів, апаратів та обладнання до контейнера тягового типу СТТ 

01, СТТ 02. Схема розміщення електричних апаратів в тяговому 

контейнері СТТ 01, СТТ 02» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

 
 

 
 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

106924 

Дата реєстрації авторського права 
 

02.08.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 

Загородня Юлія Володимирівна 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 

 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру «Мінімізація 

комерційних витрат морських перевезень шляхом підвищення 

безпеки мореплавств» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  
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Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

106925 

Дата реєстрації авторського права 

 
02.08.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Cєров Микола Вікторович, Скафенко Михайло Сергійович 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

Товариство з обмеженою відповідальністю «ФАКТОРАН» 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Комп'ютерна програма 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Комп'ютерна програма «Smiddle Nalp» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

106926 

Дата реєстрації авторського права 

 
02.08.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Романюк Леся Богданівна, Толошняк 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) 

 

 

Науковий твір «Поліфонія. Навчально-методичний посібник для 

студентів спеціальності 6.020204 «Музичне мистецтво» стаціонарної 

форми навчання» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Описано структуру і зміст навчальної дисципліни «Поліфонія», 

виокремлено тематичні плани, типи семінарських занять, запропоновано 

завдання для самостійної та індивідуальної роботи тощо. 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

106927 

Дата реєстрації авторського права 

 
02.08.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Середа 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) 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру «Логістика: 

методичні вказівки до практичних занять для здобувачів денної і 

заочної форми навчання галузі знань 07 «Управління та адміністрування» 

спеціальності 073 «Менеджмент» освітньо-професійних програм 

«Менеджмент міжнародних авіаційних перевезень», «Менеджмент 

туристичної індустрії» («Логістика: методичні вказівки до практичних 

занять 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 073 

«Менеджмент») 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

«Логістика: методичні вказівки до практичних занять для здобувачів 

денної і заочної форми навчання галузі знань 07 «Управління та 

адміністрування» спеціальності 073 «Менеджмент» освітньо-професійних 

програм «Менеджмент міжнародних авіаційних перевезень», «Менеджмент 

туристичної індустрії». 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

106928 

Дата реєстрації авторського права 

 
02.08.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Гриценко Ірина Валентинівна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Літературно-письмовий твір науково-методичного характеру 

«Навчально-методичний комплекс освітньої компоненти «Методика 

викладання дидактики у ЗВО» для здобувачів другого (магістерського) 

рівня освіти денної та заочної форми навчання» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Комплекс містить необхідні матеріали для опанування даної компоненти. 

Адресований здобувачам вищої освіти. 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

106929 

Дата реєстрації авторського права 

 
02.08.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Гриценко Ірина 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) 

 

 

Літературно-письмовий твір науково-методичного характеру «Навчально-

методичний комплекс освітньої компоненти «Дидактика» для 

здобувачів першого (бакалаврського) рівня освіти денної та заочної 

форми навчання» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Комплекс містить необхідні матеріали для опанування даної компоненти. 

Адресований здобувачам вищої освіти. 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

106930 

Дата реєстрації авторського права 

 
03.08.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Губанова Ніно Нодарівна, Климова Світлана Олегівна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Наукова стаття «Альтерглобалізм в умовах трансформаційної 

економіки» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

У сучасному світі процеси глобалізації відіграють значну роль та 

впливають на усі сфери життя суспільства. 
 
 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

106931 

Дата реєстрації авторського права 

 
03.08.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Конарська Аліна В'ячеславівна 

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 «Антицелюлітний динамічний масаж» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Аудіовізуальні твори демонструють ефективну авторську техніку 

масажу для корекції фігури. 
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Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

106932 

Дата реєстрації авторського права 

 
03.08.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Волоснікова Наталія Миколаївна, Губанова Ніно Нодарівна, Климова 

Світлана Олегівна 
Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Наукова стаття «Глобальне управління як захід боротьби з 

негативними проявами глобалізації» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

У статті розглядаються питання, пов'язані із суперечливістю процесу 

глобалізації, аналізуються його позитивні і негативні сторони. 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

106933 

Дата реєстрації авторського права 

 
03.08.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Коваленко Інна 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 «Цивільно-правова відповідальність осіб із вадами волі» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
Опублікування: Коваленко І. А. Цивільно-правова відповідальність 

осіб із вадами волі : Навч. посібник. - К : ФОП Маслаков, 2018. - 180 с. 
Анотація  

У монографії досконально проаналізовано питання цивільно-правової 

відповідальності малолітніх та неповнолітніх осіб. Сформульовано 

поняття осіб з вадами волі у цивільному праві. 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

106934 

Дата реєстрації авторського права 

 
03.08.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Коваленко Інна Анатоліївна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 
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Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Стаття «Порядок и особенности возмещения вреда, причинённого 

недееспособным физическим лицом» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
Опублікування: Коваленко И. А. Порядок и особенности возмещения 

вреда, причиненного недееспособным физическим лицом // LEGEA ŞI 

VIAŢA. - 2012. - Р. 30-31. 
Анотація  

Метою статті є вивчення проблеми відшкодування шкоди, завданої 

недієздатною фізичною особою. Розглянуто порядок, умови та особливості 

цивільно-правової відповідальності за шкоду, завдану недієздатною 

особою. 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

106935 

Дата реєстрації авторського права 

 
03.08.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Коваленко Інна 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 «Порівняльний аналіз зарубіжного та національного досвіду 

України в адмініструванні податку на додану вартість» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
Опублікування: Коваленко І. А. Порівняльний аналіз зарубіжного та 

національного досвіду України в адмініструванні податку на додану 

вартість // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. - 

2021. - № 49. - С. 53-58. 
Анотація  

На основі порівняльно-правового аналізу у статті визначено можливості 

застосування та впровадження зарубіжного досвіду в національному 

адмініструванні податку на додану вартість. 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

106936 

Дата реєстрації авторського права 

 
03.08.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Катеринчук Катерина Володимирівна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Стаття «Проблеми визначення поняття «шкода здоров'ю особи» у 

проекті кримінального кодексу України» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
Опублікування: Катеринчук К. В. Проблеми визначення поняття 

«шкода здоров'ю особи» у проєкті Кримінального кодексу України // 
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Вчені записки Таврійського національного університету  

імені В. І. Вернадського. - 2021. - № 1. - С. 95-99. 
Анотація  

Проаналізовано поняття «шкода здоров'ю особи», що містяться у 

проєкті Кримінального кодексу України. 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

106937 

Дата реєстрації авторського права 

 
03.08.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Катеринчук Катерина Володимирівна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Монографія «Злочини проти здоров'я особи: проблеми кримінально-

правової теорії та практики» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
Опублікування: Катеринчук К. В. Злочини проти здоров'я особи: 

проблеми кримінально-правової теорії та практики : Навч. посібник. - 

К : ФОП Маслаков, 2018. - 408 с. 
Анотація  

У монографії розглянуто проблемні питання юридичних ознак складів 

злочинів проти здоров'я особи (ст. 121-128, 130, 133 Кримінального 

кодексу України), особливості кваліфікації та покарання за такі злочини. 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

106938 

Дата реєстрації авторського права 

 
03.08.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Катеринчук Катерина Володимирівна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Стаття «Проблеми кримінально-правової характеристики умисного 

вбивства матір'ю своєї новонародженої дитини» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
Опублікування: Катеринчук К. В. Проблеми кримінально-правової 

характеристики умисного вбивства матір'ю своєї новонародженої 

дитини // Вчені записки Таврійського національного університету 

імені В. І. Вернадського. - 2020. - № 2. - С. 41-46. 
Анотація  

У статті проаналізовано теорії початку життя людини та її кримінально-

правовий захист. 
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Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

106939 

Дата реєстрації авторського права 

 
03.08.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Катеринчук Катерина Володимирівна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Стаття «Специфіка об'єктивної сторони окремих складів злочинів при 

посяганнях на здоров'я особи» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
Опублікування: Катеринчук К. В. Специфіка об'єктивної сторони 

окремих складів злочинів при посяганнях на здоров'я особи // Право 

України. - 2017. - С. 145-151. 
Анотація  

Стаття призначена проблемам термінології та визначення змісту 

понять, що містяться у Кримінальному кодексі України. 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

106940 

Дата реєстрації авторського права 

 
03.08.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Катеринчук Катерина Володимирівна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Стаття «Розмежування окремих злочинів проти здоров'я особи і 

суміжних злочинів» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
Опублікування: Катеринчук К. В. Розмежування окремих злочинів 

проти здоров'я особи і суміжних злочинів // Слово національної школи 

суддів України. - 2018. - № 2. - С. 57-66. 
Анотація  

Стаття присвячена проблемам кваліфікації окремих злочинів проти 

здоров'я особи. 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

106941 

Дата реєстрації авторського права 

 
03.08.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Чорна Тетяна Володимирівна, Колосніченко Олена Володимирівна, 

Остапенко Наталія Валентинівна, Гайова Інна Лаврентіївна 
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) 

 

 

Збірка ескізів «Ескізи комбінезонів» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Ескізи захисних комбінезонів адаптивного одягу повсякденного 

використання. 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

106942 

Дата реєстрації авторського права 

 
03.08.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Плахотнюк Наталія Григорівна, Мельниченко Віктор Іванович, 

Дубенко Світлана Дмитрівна, Снісаренко Лариса Юріївна, Грай 

Марина Петрівна, Яцук Вікторія 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) 

 

 

Літературно-письмовий твір навчального характеру «Право в публічному 

управлінні: навчальний посібник» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
Опублікування: Плахотнюк Н. Г., Дубенко С. Д., Мельниченко В. І., 

Снісаренко Л. Ю., Грай М. П., Яцук В. А. Право в публічному 

управлінні : Навч. посібник. - К : НАДУ, 2018. - 240 с. 
Анотація  

Навчальний посібник розкриває зміст 11 тем, що стосуються питань 

принципів верховенства права та демократії у діяльності публічної 

влади, сутності застосування приватного та публічного регулювання. 
 

 

 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

106943 

Дата реєстрації авторського права 

 
03.08.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Плахотнюк Наталія Григорівна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір навчального характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Літературно-письмовий твір навчального характеру «Правова 

формальна процедура та юридична техніка: навчальний посібник» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
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Анотація  

Предметом навчального посібника є питання процедурної діяльності 

органів публічного управління, зокрема таких її видів як юрисдикційна, 

адміністративна, правозастосовна та нормотворча. 

 
 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

106944 

Дата реєстрації авторського права 

 
03.08.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Плахотнюк Наталія Григорівна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір навчального характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Літературно-письмовий твір навчального характеру «Методичні 

рекомендації до вивчення навчальної дисципліни «Правова формальна 

процедура та юридична техніка» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Методичні рекомендації містять програму навчальної дисципліни, 

теми і плани лекційних занять, теми семінарських і практичних 

занять, примірний перелік питань та тестових завдань до екзамену. 

 
 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

106945 

Дата реєстрації авторського права 

 
03.08.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Плахотнюк Наталія Григорівна, Яцук Вікторія 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) 

 

 

Літературно-письмовий твір навчального характеру «Методичні 

рекомендації до вивчення навчальної дисципліни «Правоохоронна 

діяльність та забезпечення відповідальності в публічному управлінні» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Методичні розробки описують мету, результати навчання, містять 

програму, тематичний план, зміст планів лекцій, анотований зміст 

окремих тем лекцій, теми та завдання практичних занять. 
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Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

106946 

Дата реєстрації авторського права 

 
03.08.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Дубенко Світлана Дмитрівна, Плахотнюк Наталія Григорівна, 

Снісаренко Лариса Юріївна, Мушак Наталія Богданівна 
Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір навчального характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

Літературно-письмовий твір навчального характеру «Методичні 

рекомендації до вивчення навчальної дисципліни «Нормотворчість та 

правозастосування» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

Методичні рекомендації містять програму навчальної дисципліни, 

теми, плани та анотовані конспекти лекцій, теми практичних занять, 

бібліографічний список. 
 
 
 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

106947 

Дата реєстрації авторського права 
 

03.08.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 

Дубенко Світлана Дмитрівна, Плахотнюк Наталія Григорівна, 

Мельниченко Віктор Іванович, Снісаренко Лариса Юріївна, Яцук 

Вікторія 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) 
 

 

Літературно-письмовий твір навчального характеру «Методичні 

рекомендації до вивчення навчальної дисципліни «Право в публічному 

управлінні» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

Методичні розробки описують мету, результати навчання, містять 

програму, тематичний план, зміст планів лекцій, практичних та 

семінарських занять, вимоги до самостійної роботи, перелік питань до 

підсумкового контролю, перелік тестових питань. 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

106948 

Дата реєстрації авторського права 

 
03.08.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Коваленко Інна Анатоліївна, Римаренко Ігор 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) 

 

 

Стаття «Місце сос-дитячих містечок у системі форм влаштування 

дітей-сиріт, позбавлених батьківського піклування, в Україні» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
Оприлюднення: Коваленко І. А. Римаренко І. В. Місце сос-дитячих 

містечок у системі форм влаштування дітей-сиріт, позбавлених 

батьківського піклування, в Україні // Слово національної школи 

суддів України. - 2020. - № 2. - С. 41-49. 
Анотація  

У статті розглянуто місце сос-дитячого містечка в загальній системі 

форм влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування, встановленій сімейним законодавством України. 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

106949 

Дата реєстрації авторського права 

 
03.08.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Коваленко Інна Анатоліївна, Катеринчук Катерина Володимирівна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Стаття «RIGHT TO PROTECTION OF LIFE AND HEALTH: CIVIL 

AND CRIMINAL LAW ASPECTS» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
Оприлюднення: Kovalenko I., Katerynchuk K. RIGHT TO 

PROTECTION OF LIFE AND HEALTH: CIVIL AND CRIMINAL LAW 

ASPECTS // Wissenschaft für den modernen Menschen/Science for modern 

man. - 2021. - Р. 145-151. 
Анотація  

У статті описано право на охорону життя і здоров'я особи: цивільно-

правовий аспект та кримінально-правову охорону життя і здоров'я 

особи. Розглянуто сучасну концепцію особистих немайнових прав. 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

106950 

Дата реєстрації авторського права 

 
03.08.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Волощук Володимир Анатолійович, Некрашевич Олена Василівна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Комп'ютерна програма 
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Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Комп'ютерна програма «Advanced eхergy analysis of heat pump system» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Комп'ютерна програма «Advanced eхergy analysis of heat pump system» 

реалізовано алгоритм реалізації поглибленого ексергетичного аналізу. 

 
 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

106951 

Дата реєстрації авторського права 

 
03.08.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Кочерган Валерій 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 до повнометражного ігрового фільму «Винен» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Емоційно неврівноважений Тесля відсидів десять років в тюрмі за 

жорстоке вбивство педофіла, який хотів зґвалтувати його маленьку 

доньку. 

 
 

 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

106952 

Дата реєстрації авторського права 

 
03.08.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Дергачова Марія Георгіївна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Тритмент до короткометражного фільму «Хочу додому» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

«Хочу додому» - історія про трьох безхатніх тварин. Вони перебувають 

в однакових умовах - на вулиці, але у кожного різна доля. 
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Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

106953 

Дата реєстрації авторського права 

 
03.08.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Король Марина 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 «Исповедь тренера» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

106954 

Дата реєстрації авторського права 

 
03.08.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Павлов 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) 

 

 

Твір образотворчого мистецтва «Художнє зображення персонажів для 

відео «Желейный Медведь Валера» и «Медведь Желтобрюх» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Представлений один з варіантів художнього зображення персонажів 

«Желейного Медведя Валеры» та «Медведя Желтобрюха», відомих та 

популярних героїв відео, за загальною назвою «Про Желейного 

Медведя Валеру». 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

106955 

Дата реєстрації авторського права 

 
04.08.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Каращук Геннадій Васильович 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Ілюстрація, літературний письмовий твір наукового характеру 



Авторське право і суміжні права. Бюлетень № 66, 2021 

 

446 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Науковий твір «Використання виноградних вин у художньому 

мистецтві» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

У художньому мистецтві, при написанні картин, як фарби 

використовуються готове для споживання червоне сухе вино та готове 

для споживання червоне сухе вино зі спеціальною термообробкою. 

Техніка написання картин виноградним вином наступна: малюють 

олівцем, далі як фарбою наносять шарами вино. 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

106956 

Дата реєстрації авторського права 

 
04.08.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Антонець Марина Олексіївна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру, похідний твір 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Науковий твір «Тренінг «Антропологічне садівництво» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Мета тренінгу - зрозуміти власні можливості для створення особливого 

культурного простору, що вплине на зміни у довкіллі і взаєминах. 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

106957 

Дата реєстрації авторського права 

 
04.08.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Колісник Володимир Володимирович 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Складений твір, твір образотворчого мистецтва 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Збірка графічних зображень «Варіації на тему Спіралі Фібоначчі та 

Геометрії» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  
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Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

106958 

Дата реєстрації авторського права 

 
04.08.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Губанова Ніно Нодарівна, Климова Світлана Олегівна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Тези «Розвиток цифрової економіки в Україні: макроекономічний 

аспект» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Дослідження розвитку цифрової економіки в Україні є однією з 

важливих та актуальних тем в умовах глобалізаційних процесів. 

Цифровізація орієнтується на міжнародний простір та сприяє 

інтеграційним процесам України, тобто виходу на світовий ринок. 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

106959 

Дата реєстрації авторського права 

 
04.08.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Злотніков Андрій Львович, Кучеренко Сергій Михайлович, Кислий 

Віталій Дмитрович, Приходько Дмитро Петрович, Кучеренко Наталія 

Сергіївна, Білоцерківська Юлія Олександрівна 
Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір навчального характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Літературний твір «Авторська програма «АРХЕТИП, ПСИХОВІЗАЖ, 

АТТЕТЮД». СТВОРИ СВІЙ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ІМІДЖ» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

106960 

Дата реєстрації авторського права 

 
04.08.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Волоснікова Наталія Миколаївна, Губанова Ніно Нодарівна, 

Решетняк Наталя Борисівна 
Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 
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Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

Науковий твір «Макроекономіка. Завдання для підготовки до І-го 

туру Всеукраїнської студентської олімпіади: навчально-методичні 

вказівки» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

Опублікування: МАКРОЕКОНОМІКА. Завдання для підготовки до І-

го туру Всеукраїнської студентської олімпіади : навчально-методичні 

вказівки / укл. Н. М. Волоснікова, Н. Н. Губанова, Н. Б. Решетняк. - Харків : 

Видавництво Іванченка І. С., 2020. - 44 с. 
Анотація  

Один із сталих курсів аналітичної економіки, який відіграє роль 

базової дисципліни з-поміж інших навчальних курсів економічної 

спрямованості. 
 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

106961 

Дата реєстрації авторського права 
 

04.08.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 

Болілий Василь Олександрович, Абуватфа Самі, Лунгол Ольга 

Миколаївна, Суховірська Людмила Павлівна 
Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 

 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

Наукова стаття «USE OF SECTRA VIRTUAL DISSECTION TABLE IN 

THE EDUCATIONAL PROCESS» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

Стаття присвячена дослідженню ефективності використання віртуального 

анатомічного столу в освітньому процесі закладів вищої освіти. 
 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

106962 

Дата реєстрації авторського права 
 

04.08.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 

Бондарець Віктор 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 «Один» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  
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Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

106963 

Дата реєстрації авторського права 

 
04.08.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Пахомова Вікторія Миколаївна, Доманська Галина Анатоліївна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру «Методика 

формування ІКТ-компетентності здобувачів другого ступеня 

спеціальності «кібербезпека» з використанням дослідницького підходу» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

106964 

Дата реєстрації авторського права 

 
04.08.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Пахомова Вікторія Миколаївна, Коннов Михайло Сергійович 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру «Методика аналізу 

різних підходів щодо виявлення мережевих атак з використанням 

нейромережної технології» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

 

 
 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

106965 

Дата реєстрації авторського права 

 
04.08.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Пахомова Вікторія Миколаївна, Опрятний Артур 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) 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру «Методика 

визначення оптимального маршруту в захищеній комп'ютерній 

мережі за двохколоніальним мурашиним алгоритмом» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

106966 

Дата реєстрації авторського права 
 

04.08.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 

Пахомова Вікторія Миколаївна, Мірошниченко Ірина Григорівна, 

Скабалланович Тетяна Іванівна, Бондарєва Валентина Сергіївна 
Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 

 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру «Методика 

формування дослідницької компетентності ступеневої підготовки ІТ-

фахівців залізничної галузі з використанням нейромережних технологій 

(«ResCompStageNNT»)» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

 
 
 
 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

106967 

Дата реєстрації авторського права 
 

04.08.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 

Гребеннік Ігор Валерійович, Решетнік Віктор Михайлович, Нечипоренко 

Аліна Сергіївна, Коваленко Андрій Іванович, Іванов Валерій 

Геннадійович, Урняєва Інна 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 «Потреби цифрових компетентностей та рамки DigComp 

ЄС: Аналіз» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Твір містить порівняльний аналіз освітніх програм, методик 

викладання цифрових технологій в ЗВО країн-учасниць проекту.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

106968 

Дата реєстрації авторського права 

 
04.08.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Герасименко Олександр Олександрович 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Твір образотворчого мистецтва 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Твір образотворчого мистецтва «Інститут політико-правових та 

релігійних досліджень» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Відображення логотипу громадської організації «Інститут політико-

правових та релігійних досліджень». 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

106969 

Дата реєстрації авторського права 
 

04.08.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 

Боцюрко Володимир Іванович, Касіянчук 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) 
 

 

Наукова стаття «ЛІКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧІ ПРОДУКТИ З 

ТОПІНАМБУРА І ЇХ ВИКОРИСТАННЯ В МЕДИЧНІЙ ПРАКТИЦІ» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

Твір висвітлює дані про топінамбур як унікальну рослину, що має 

здатність максимально використовувати енергію сонця для накопичення 

в бульбах полісахариду інуліну в дуже високій концентрації - більше 

50% їх ваги. 
 
 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

106970 

Дата реєстрації авторського права 

 
04.08.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 

Прогонний Микола Віталійович, Сухоручкіна Ольга Миколаївна 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 

Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій 

та систем НАН та МОН 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 «Модуль інтелектуальної системи управління 

мобільного робота для автоматичної формалізації цілей його поточних 

дій у динамічному середовищі» («ICS UMRStrategy») 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Призначена для вдосконалення стратегічного рівня інтелектуальної 

системи управління автономного мобільного робота у напрямку 

визначення послідовності локальних цілей під час виконання роботом 

завдання користувача. 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

106971 

Дата реєстрації авторського права 

 
04.08.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Прогонний Микола Віталійович, Сухоручкіна Ольга Миколаївна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій 

та систем 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 «Модуль інтелектуальної системи управління 

мобільного робота для автономного вибору доцільних поточних дій у 

динамічному середовищі» («ICS UMRTactic») 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Призначена для вдосконалення тактичного рівня інтелектуальної 

системи управління автономного мобільного робота у напрямку 

вибору та активізації послідовності локально виправданих дій під час 

виконання роботом завдання користувача. 

 
 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

106972 

Дата реєстрації авторського права 

 
04.08.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

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 рухових функцій 

«MovementTestStroke 1.1 (РС)» у структурі ПК» («MovementTestStroke 

1.1 (PC)») 
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Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Призначена для кількісного оцінювання дефіциту рухових функцій 

кінцівок, зокрема після інсульту, та ефективності їхнього відновлення 

внаслідок реабілітаційних заходів за розробленою методикою кількісного 

оцінювання. 
 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

106973 

Дата реєстрації авторського права 
 

04.08.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 

Бурман Олексій Михайлович, Жинжа Микола Миколайович, 

Поліпчук Олексій Богданович 
Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 

Товариство з обмеженою відповідальністю «Спеціальний 

технологічний моніторинг» 
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» - «Гарт-1/П_FRP» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

Створена за допомогою технології ASP.NET мови програмування С# 

та технології й мови програмування Java для забезпечення автоматизації 

процесів ідентифікації особи під час проведення процедур прикордонного 

контролю за її біометричними даними. 
 

 
 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

106974 

Дата реєстрації авторського права 
 

04.08.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 

Баженов Віктор Андрійович, Перельмутер Анатолій Вікторович, 

Пискунов Сергій Олегович, Ворона Юрій Володимирович 
Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 

 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

Літературний письмовий твір «Будівельна механіка і теорія споруд. 

Напрями розвитку» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

Опублікування: Будівельна механіка і теорія споруд. Напрями розвитку / 

В. А. Баженов, А. В. Перельмутер, С. О. Пискунов, Ю. В. Ворона. - К. : 

Каравела, 2020. - 538 с. 
Анотація  

В літературному творі «Будівельна механіка і теорія споруд. Напрями 

розвитку» надані тенденції і узагальнені напрями розвитку варіаційних 

принципів механіки твердого деформівного тіла, їх нові актуальні 

різновиди. 
 

 



Авторське право і суміжні права. Бюлетень № 66, 2021 

 

454 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

106975 

Дата реєстрації авторського права 
 

04.08.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 

Баженов Віктор Андрійович, Кривенко 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) 
 

 

Літературний письмовий твір «Стійкість і коливання пружних 

неоднорідних оболонок при термосилових навантаженнях» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

Опублікування: Стійкість і коливання пружних неоднорідних оболонок 

при термосилових навантаженнях / В. А. Баженов, О. П. Кривенко. - К. : 

Каравела, 2020. - 187 с. 
Анотація  

У літературному творі «Стійкість і коливання пружних неоднорідних 

оболонок при термосилових навантаженнях» надано скінченно 

елементний підхід до дослідження геометрично нелінійного термопружного 

деформування, стійкості, закритичної поведінки і коливань широкого 

класу тонких оболонок. 
 
 
 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 
 

 

106976 

Дата реєстрації авторського права 
 

04.08.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 

Баженов Віктор Андрійович, Вабіщевич Максим Олегович, Пискунов 

Сергій Олегович, Солодей 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) 
 

 

Літературний письмовий твір «Чисельні дослідження нелінійного 

деформування просторових тіл з урахуванням розвитку тріщин при 

статичних та динамічних навантаженнях» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

Опублікування: В. А. Баженов, М. О. Вабіщевич, С. О. Пискунов,  

І. І. Солодей. Чисельні дослідження нелінійного деформування 

просторових тіл з урахуванням розвитку тріщин при статичних та 

динамічних навантаженнях. - Київ : Каравела, 2019. - 240 с. 
Анотація  

У літературному творі розглянуті проблеми математичного моделювання 

розвитку тріщин при статичних та динамічних навантаженнях для 

широкого класу масивних і тонкостінних просторових тіл на основі 

напіваналітичного методу скінченних елементів. 
 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

106977 

Дата реєстрації авторського права 

 
04.08.2021 
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Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Прогнімак 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) 

 

 

Роман «Хищник. Разум в бесконечной борьбе или спасайся кто может» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Ще з народження володар надздібностей, Віктор, не міг миритися з 

недосконалістю людства, і разом зі своєю дружиною взявся за поліпшення 

Землі. Але добрі наміри захопили не всіх, і проти подружжя почалася 

прихована війна. Книга рекомендується читачам різного віку. 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

106978 

Дата реєстрації авторського права 

 
04.08.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Прогнімак 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) 

 

 

Роман «Тори. Красивая сказка или полный абзац» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

На рідній планеті головної героїні Торі магія є основним видом енергії, 

що використовується всюди і всіма для різних цілей. Однак, два 

материки - Темний і Світлий - не застосовують її один проти одного. 

Книга передбачена для шанувальників фантастичних і фентезійних 

сюжетів будь-якого віку.  

 
 

 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

106979 

Дата реєстрації авторського права 

 
04.08.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Азарова Анжеліка Олексіївна, Брухнов Даніїл Андрійович, 

Крижанівський Сергій Сергійович 
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 «Забезпечення захищеної авторизації на основі 

двофакторної автентифікації зі змінним ключем та захистом від brute-

forse» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Web-додаток являє собою систему захищеної авторизації на основі 

двофакторної автентифікації за змінним ключем та захистом від brute-

force. 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

106980 

Дата реєстрації авторського права 

 
04.08.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Азарова Анжеліка Олексіївна, Крижанівський Сергій Сергійович, 

Брухнов Даніїл 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 «Захищений web-додаток від ботів та ботнетів 

для проведення біржових операцій» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Програма забезпечує реалізацію та функціонування захищеного web-

додатка від ботів та ботнетів для проведення біржових операцій, що 

утворюється внаслідок зазначеної діяльності. 
 
 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

106981 

Дата реєстрації авторського права 

 
04.08.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Раєвська Ірина Миколаївна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Літературний письмовий твір науково-методичного характеру 

«Навчально-методичний комплекс освітньої компоненти «Методика 

навчання освітньої галузі «Математика» для здобувачів III-IV курсу 

першого (бакалаврського) рівня вищої освіти денної та заочної форм 

навчання» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
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Анотація  

Навчально-методичний комплекс містить необхідні матеріали для 

опанування даної компоненти. Навчально-методичний комплекс 

адресований здобувачам вищої освіти та викладачам. 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

106982 

Дата реєстрації авторського права 

 
04.08.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Андрієць Михайло 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) 

 

 

Синопсис документального повнометражного фільму «Сила духу» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Історія наших сучасників, які завдяки силі духу побороли власні 

недуги і стали повноцінними членами суспільства. 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

106983 

Дата реєстрації авторського права 

 
04.08.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Осадча Марина Вячеславівна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір, складений твір, твір образотворчого 

мистецтва 
Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Складений твір «Сім'я Звичайненьки» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Комікс розповідає про сім'ю Звичайненків, яка мешкає у Данії. 

Кожний член в ній має особливу силу, але ніхто з них не розуміє, 

звідкіля це в них, бо батьки мало що знали про своїх предків. 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

106984 

Дата реєстрації авторського права 

 
04.08.2021 
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Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Сакун Леся Миколаївна, Вєдєніна Юлія Юріївна, Різніченко Людмила 

Василівна, Вєлькін Богдан Олегович, Алєксєєнко Анна Сергіївна 
Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

Наукова стаття «Управління збутовою діяльністю підприємства як 

ефективна технологія виходу на міжнародні ринки» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

Розглянуті шляхи розширення збуту високоякісної кондитерської 

продукції в умовах виходу на міжнародні ринки. 
 
 
 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

106985 

Дата реєстрації авторського права 
 

04.08.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 

Сакун Леся Миколаївна, Вєдєніна Юлія Юріївна, Мажаренко 

Катерина Петрівна, Вєлькін Богдан 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) 
 

 

Наукова стаття «Управління результативністю діяльності підприємства 

на міжнародних ринках» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

Оцінка основних показників результативності зовнішньоекономічної 

діяльності машинобудівних підприємств України, визначення 

пріоритетних напрямів подальшого розвитку вітчизняної промисловості 

на міжнародних ринках. 
 
 
 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

106986 

Дата реєстрації авторського права 
 

04.08.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 

Сакун Леся Миколаївна, Вєдєніна Юлія Юріївна, Ткач 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 «Інвестиційно-інноваційна діяльність 

машинобудівних підприємств в посткризовий період» 
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Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Визначення проблем, які стримують інноваційну активність вітчизняних 

підприємств та не дають можливості для її розвитку, а також пропонування 

заходів щодо її підтримки та визначення напрямів покращення 

фінансування інноваційної діяльності. 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

106987 

Дата реєстрації авторського права 

 
04.08.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Сакун Леся Миколаївна, Вєдєніна Юлія Юріївна, Сухомлин Лариса 

Вадимівна, Тукало Катерина Юріївна, Ващенко Данило 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 «Управлінські та логістичні технології в мінливих 

умовах міжнародного конкурентного середовища» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Аналіз розвитку ринку тютюнових виробів в Україні, розкриття 

проблем цієї галузі та експортно-імпортних поставок та рекомендації 

щодо їх поліпшення. Проблема підвищення конкурентоспроможності 

вважається однією з найважливіших в теорії та практиці економіки. 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

106988 

Дата реєстрації авторського права 
 

04.08.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 

Сакун Леся Миколаївна, Вєдєніна Юлія Юріївна, Ващенко Данило 

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 «Застосування менторингу для стимулювання 

працівників підприємств» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

Формування теоретичних основ систематичного впровадження 

програми наставництва в компанії як об'єктивного чинника адаптації 

нових співробітників, передачі практичного досвіду та підтримки 

належного рівня знань та навичок в компанії. 
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Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

106989 

Дата реєстрації авторського права 

 
04.08.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Сакун Леся Миколаївна, Сухомлин Лариса Вадимівна, Різніченко 

Людмила Василівна, Вєлькін Богдан 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) 

 

 

Наукова стаття «Реінжиніринг бізнес-процесів як сучасний метод 

управління стратегічними змінами на підприємстві» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Розроблено механізм управління адаптаційними змінами. Запропоновано 

алгоритм реінжинірингу підприємства. Сформульовано переваги за 

використання інструментів реінжинірингу, засоби їх втілення. 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

106990 

Дата реєстрації авторського права 

 
04.08.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Кулакова Світлана Юріївна, Сіора Руслана 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 «METHODOLOGICAL APPROACHES TO ASSESSING THE 

LEVEL OF ENTERPRISE RISK RESISTIBILITY» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

Опублікування: Kulakova S., Siora R. METHODOLOGICAL 

APPROACHES TO ASSESSING THE LEVEL OF ENTERPRISE RISK 

RESISTIBILITY // Економіка та управління підприємствами. - 2019. - 

№ 4 (75). - С. 121-128. 
Анотація  

Проведений аналіз наукової літератури дозволив систематизувати 

сучасні підходи до трактування категорії «ризикостійкість підприємства». 

Було визначено, що багато економістів ототожнюють поняття 

«ризикостійкість підприємства», «ризикозахищеність підприємства» 

та «економічна безпека підприємства». 
 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

106991 

Дата реєстрації авторського права 

 
04.08.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Харь Федір Михайлович 
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Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Літературний письмовий твір «Новогоднее Дежавю» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

106992 

Дата реєстрації авторського права 

 
04.08.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Боровик Марина Вікторівна, Новікова Марина Миколаївна, Козирєва 

Олена Вадимівна 
Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Науковий твір «IMPLEMENTATION OF PRINCIPLES OF NETWORK 

CENTRAL MANAGEMENT IN THE ACTIVITY OF MODERN 

BUSINESS STRUCTURES» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

В статті проведено дослідження сутності мережецентризму та 

мережецентричного управління, а також особливостей, можливостей, 

переваг та недоліків впровадження принципів мережецентричного 

управління в діяльність сучасних бізнес-структур. 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

106993 

Дата реєстрації авторського права 

 
04.08.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Василенко Дар'я Павлівна, Гайшинська Алла Павлівна, Бутко Лариса 

Валентинівна, Федоренко Світлана Анатоліївна 
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 «Традиції благодійництва у Кременчуці» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
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Анотація  

Серед багатьох понять, що зникли із суспільного життя кременчужан 

після революційних потрясінь 1917 року, є те, що тепер потроху 

повертається. Йдеться про благодійність. 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

106994 

Дата реєстрації авторського права 

 
04.08.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Василенко Дар'я Павлівна, Гайшинська Алла Павлівна, Бутко Лариса 

Валентинівна, Федоренко Світлана Анатоліївна 
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 «The mystery of old icon» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Ікона - це живописне, мозаїчне або рельєфне зображення Іісуса Христа, 

Богородиці, святих і подій Святого Письма. 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

106995 

Дата реєстрації авторського права 

 
04.08.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Василенко Дар'я Павлівна, Гайшинська Алла Павлівна, Бутко Лариса 

Валентинівна, Федоренко Світлана Анатоліївна 
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 «Таємниця старої ікони» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Ікона - це живописне, мозаїчне або рельєфне зображення Іісуса Христа, 

Богородиці, святих і подій Святого Письма. 

 
 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

106996 

Дата реєстрації авторського права 

 
04.08.2021 
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Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Василенко Дар'я Павлівна, Гайшинська Алла Павлівна, Бутко Лариса 

Валентинівна, Федоренко Світлана Анатоліївна 
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 «Кременчуцькі свята (Свято щучого хвоста. Свято Кремінція 

і Веселинки. День Смаку. Свято чумацького воза)» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

У Кременчуці на Масницю відбувалося абсолютно унікальне «Свято 

щучого хвоста», при чому в ньому брали участь містяни усіх віросповідань 

та національностей. 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

106997 

Дата реєстрації авторського права 

 
04.08.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Василенко Дар'я Павлівна, Гайшинська Алла Павлівна, Бутко Лариса 

Валентинівна, Федоренко Світлана Анатоліївна 
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 «Етнічна мозаїка Кременчука» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Кременчук - важливий промисловий і культурний центр Придніпров'я. 

Населення станом на 01.01.2021 близько 220 тис. чол. 62 національностей, 

що належать до понад 50 різних конфесій і релігійних течій. 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

106998 

Дата реєстрації авторського права 

 
04.08.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Лисенко Ольга Михайлівна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Стаття «Технології соціально-психологічної роботи з молодою сім'єю» 



Авторське право і суміжні права. Бюлетень № 66, 2021 

 

464 

Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

Опублікування: Лисенко О. М. Технології соціально-психологічної 

роботи з молодою сім'єю // Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-

Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія 

Сковороди». Тематичний випуск «Міжнародні Челпанівські психолого-

педагогічні читання». - 2015. - Додаток 2 до Вип. 35, Том ІІІ (15). -  

С. 113-120. 
Анотація  

У статті аналізуються причини соціально-психологічного неблагополуччя 

молодих сімей. 
 
 
 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

106999 

Дата реєстрації авторського права 
 

04.08.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 

Лисенко Ольга Михайлівна 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 

 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

Стаття «Формування соціальної безпеки людини і суспільства 

(пріоритети соціальної політики в Україні)» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

Опублікування: Лисенко О. М. Формування соціальної безпеки 

людини і суспільства (пріоритети соціальної політики в Україні) // 

Науковий журнал «Південноукраїнський правничий часопис». - 2006. - 

№ 1. - С. 185-187. 
Анотація  

У статті стверджується, що модель соціальної політики в Україні 

формується в умовах перехідного суспільства. Це зумовлює цілий ряд 

її особливостей. 
 
 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

107000 

Дата реєстрації авторського права 
 

04.08.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 

Махота Дмитро Павлович 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 

Товариство з обмеженою відповідальністю «АЛАН» 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 

Літературний письмовий твір белетристичного характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

Літературний твір «Місія компанії «Алан» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

Твір інформує про місію компанії «Алан», яка створює стандарт 

справжнього смаку і дарує задоволення від покупки якісних ковбасних і 

м'ясних виробів кожному! 
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Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

107001 

Дата реєстрації авторського права 

 
04.08.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Воркут Тетяна Анатоліївна, Галак Ірина Іванівна, Харута Віталій 

Сергійович, Петунін Андрій Володимирович 
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 «Управління 

портфелями реалізації логістичних стратегій в мережах організацій 

ланцюгів постачань» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

В монографії представлено концепції формування, на єдиній системній 

основі, портфелів реалізації колективних стратегій в мережах організації 

ланцюгів постачань за вимогами досягнення цільових значень вибраних 

критеріїв ефективності роботи ланцюгів постачань як цілісних об'єктів. 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

107002 

Дата реєстрації авторського права 

 
04.08.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Балан Юрій Андрійович 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

Товариство з обмеженою відповідальністю «НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ 

ПІДПРИЄМСТВО «ТЕХПРИЛАД» 
Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір технічного характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Технічна брошура «Регулятори тиску прямої дії» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Технічна брошура містить детальний опис особливостей конструкції, 

технічні параметри, ціни, а також ілюстрації регуляторів тиску прямої дії. 
 

 

 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

107003 

Дата реєстрації авторського права 

 
04.08.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Балан Юрій Андрійович 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

Товариство з обмеженою відповідальністю «НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ 

ПІДПРИЄМСТВО «ТЕХПРИЛАД» 
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Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 

Літературний письмовий твір технічного характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

Технічна брошура «Гідравлічні регулятори з пілотним керуванням» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

Технічна брошура містить детальний опис особливостей конструкції, 

технічні параметри, ціни, а також ілюстрації гідравлічних регуляторів 

з пілотним керуванням. 
 

 
 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

107004 

Дата реєстрації авторського права 
 

04.08.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 

Балан Юрій Андрійович 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 

Товариство з обмеженою відповідальністю «НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ 

ПІДПРИЄМСТВО «ТЕХПРИЛАД» 
Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 

Ілюстрація, літературний письмовий твір технічного характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

Брошура «Техніко-комерційний каталог «Автоматичні клапани для 

систем водопостачання» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

Техніко-комерційний каталог містить детальний опис особливостей 

конструкцій, технічні параметри, ціни, а також ілюстрації автоматичних 

клапанів для системи водопостачання. 
 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

107005 

Дата реєстрації авторського права 
 

04.08.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 

Балан Юрій Андрійович 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 

Товариство з обмеженою відповідальністю «НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ 

ПІДПРИЄМСТВО «ТЕХПРИЛАД» 
Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 

Літературний письмовий твір технічного характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

Технічна брошура «Автоматичні комбіновані повітряні клапани» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

Технічна брошура містить детальний опис особливостей конструкцій, 

технічні параметри, ціни, а також ілюстрації автоматичних 

комбінованих повітряних клапанів. 
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Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

107006 

Дата реєстрації авторського права 

 
04.08.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Волоснікова Наталія Миколаївна, Губанова Ніно Нодарівна, Климова 

Світлана Олегівна 
Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Наукова стаття «Комплексний підхід до концепції ефективності 

управління інфраструктурою підприємства на мікро- та макрорівнях 

економіки» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

У статті розглянуто одне з ключових понять теорії організації, а саме 

ефективність управління, під якою розуміється економічна категорія, 

що відображає внесок управлінської діяльності в кінцевий результат 

роботи організації. Досліджено методологічні основи означення 

поняття інфраструктура. 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

107007 

Дата реєстрації авторського права 

 
04.08.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Волоснікова Наталія Миколаївна, Губанова Ніно Нодарівна 

Повне ім'я або 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 «ВПЛИВ КОНСПЕРОЛОГІЧНИХ ТЕОРІЙ НА ЕКОНОМІЧНЕ 

ЖИТТЯ СУСПІЛЬСТВА: МІКРОЕКОНОМІЧНИЙ ТА 

МАКРОЕКОНОМІЧНИЙ АСПЕКТИ» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Поширення в суспільстві різноманітних конспірологічних теорій, або 

теорій змови, є не лише шокуючим явищем, але й суттєво ускладнює 

процес інституційних перетворень, що вкрай негативно позначається 

на динаміці чинних формальних правил та їх ефективності. 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

107008 

Дата реєстрації авторського права 

 
04.08.2021 
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Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Ковалевська Алла Володимирівна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Конспект лекцій «Навчальний модуль програми mini MBA: Thinking 

manager: Стратегічне мислення» («Mini MBA: ТМ: СМ») 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Навчальний модуль програми спрямований на узагальнення вмінь з 

різних видів мислення, сприяє розвитку здібностей з прогнозування 

результатів та наслідків дій на багато кроків вперед; допомагає робити 

висновки, які обумовлюють вчинки; розвиває навички бачити різне в 

однаковому та загальне у різному. 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

107009 

Дата реєстрації авторського права 

 
04.08.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Нагорний Кирило 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) 

 

 

Конспект лекцій «Навчальний модуль програми mini MBA: Thinking 

manager: Маркетингове мислення» («Mini MBA: ТМ: ММ») 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Навчальний модуль програми допомагає у розвитку здібностей бачити 

ситуацію іншими очима (споживачів, покупців, постачальників, 

співробітників тощо); надає методи побудови конкурентної компанії 

(бренду) на засадах мислення за «інших». 
 
 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

107010 

Дата реєстрації авторського права 

 
04.08.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Пархоменко Олена Степанівна 

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) 
 

 

Конспект лекцій «Навчальний модуль програми mini MBA: Thinking 

manager: Критичне мислення» («Mini MBA: ТМ: КМ») 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

Навчальний модуль програми допомагає у розвитку навичок критичного 

аналізу інформації, сприяє здатності враховувати особливості людського 

мислення у професійній діяльності менеджера, застосовувати навички 

критичного мислення в процесі ухвалення управлінських рішень. 
 

 
 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

107011 

Дата реєстрації авторського права 
 

04.08.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 

Таран Наталя Сергіївна 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 

 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

Конспект лекцій «Навчальний модуль програми mini MBA: Thinking 

manager: Креативне мислення» («Mini MBA: ТМ: КМ») 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

Навчальний модуль програми спрямований на розвиток навичок 

вирішувати складні управлінські задачі, сприяє вмінню генерувати 

ідеї, надає методи та інструменти створення креативних рішень. 
 

 
 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

107012 

Дата реєстрації авторського права 
 

04.08.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 

Беренда 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) 
 

 

Конспект лекцій «Навчальний модуль програми mini MBA: Thinking 

manager: Підприємницьке мислення» («Mini MBA: ТМ: ПМ») 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

Навчальний модуль сприяє вмінню поєднувати підприємницьку 

свободу і відповідальність; розвиває здатність приймати рішення в 

умовах невизначеності; надає методи оцінки підприємницьких ризиків 

й формування альтернативних варіантів управлінських рішень. 
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Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

107013 

Дата реєстрації авторського права 

 
04.08.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Лапкіна Інна Олександрівна, Прихно Юлія Євгеніївна, Лапкін 

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) 

 

 

Стаття «Optimization multiproject's content of shipping company's 

development» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

107014 

Дата реєстрації авторського права 

 
04.08.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Казаченко Людмила Михайлівна, Батракова Анжеліка Геннадіївна, 

Арсеньєва Наталія Олександрівна, Ряпухін Віталій Миколайович 
Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

Харківський національний автомобільно-дорожній університет 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір науково-практичного характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Навчальний посібник «Нормативно-правове забезпечення професійної 

діяльності» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Навчальний посібник присвячений питанням нормативно-правового 

забезпечення у сфері топографо-геодезичної і картографічної діяльності. 

Призначений для студентів спеціальності 193 «Геодезія та землеустрій» і 

192 «Будівництво та цивільна інженерія». 
 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

107015 

Дата реєстрації авторського права 
 

04.08.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 

Кудрявцева Оксана Володимирівна 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 

Харківський національний автомобільно-дорожній університет 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 

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

твору (творів) 

 

 

Твір науково-практичного характеру «Оцінювання результативності 

управління людськими ресурсами організації» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

В роботі встановлено, що при комплексній оцінці результативності 

праці слід використовувати об'єктивні показники, які розраховуються 

на основі даних обліку праці, і суб'єктивні, що оцінюються керівниками 

або експертами на основі їх досвіду. 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

107016 

Дата реєстрації авторського права 

 
04.08.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Обухова Катерина 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 «CPU Monitor And Tweaker» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

Комп'ютерна програма призначена для моніторингу та диспетчеризації 

технічних характеристик пристроїв під керуванням OC Android, під 

час надання онлайн-послуг. 
 
 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

107017 

Дата реєстрації авторського права 

 
04.08.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 

Дорожко Євген Вікторович, Батракова Анжеліка Геннадіївна, 

Арсеньєва Наталія Олександрівна, Мусієнко Ігор Володимирович, 

Казаченко Людмила Михайлівна, Коваленко Людмила Олександрівна, 

Тимошевський Владислав Вікторович, Тимошевська Тетяна Ігорівна, 

Фоменко Галина Романівна, Урдзік Сергій Миколайович, Захарова 

Еліна Володимирівна, Саркісян Гор Саркісович, Пілічева Марина 

Олегівна 
Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 

Харківський національний автомобільно-дорожній університет 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 

Літературний письмовий твір науково-практичного характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

Монографія «Інноваційні технології у галузі геодезії, землеустрою та 

проектування» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
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Анотація  

Актуалітети сьогодення зумовлюють необхідність проведення науково-

дослідних робіт щодо розвитку і вдосконалення системи геодезичних 

знімань, обробки результатів вимірів, їх аналізу і оцінки відповідно до 

використання в галузі геодезії, землеустрою, земельних відносин. 

 
 

 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

107018 

Дата реєстрації авторського права 

 
04.08.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Обухова Катерина Олександрівна, Журавська Ірина Миколаївна, 

Тогоєв Олексій 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 «Smart Monitor» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Комп'ютерна програма призначена для моніторингу навантаження 

ядер процесора пристроїв під керуванням OC Android, під час онлайн-

послуг. 

 
 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

107019 

Дата реєстрації авторського права 

 
04.08.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Панга Дмитро Володимирович 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Складений твір, твір образотворчого мистецтва 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Збірка ілюстрацій і креслень з описом «Apply. Каталог потолочных 

решений 2021» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Твір являє собою каталог, який створений для презентації нових 

дизайнерських рішень натяжних стель «Apply». У каталозі демонструється 

зовнішній вигляд різних видів стель та варіанти вмонтованого 

освітлення. Завдяки доступності та наочності розміщення інформації в 

ньому, можна обрати сучасний дизайн. 
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Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

107020 

Дата реєстрації авторського права 

 
04.08.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Євсєєва Ольга Олексіївна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Стаття «Нова класифікація підприємств та її вплив на організацію 

складання та подачі фінансової звітності суб'єктів господарювання» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
Опублікування: Євсєєва О. О. Нова класифікація підприємств та її 

вплив на організацію складання та подачі фінансової звітності 

суб'єктів господарювання // Економічний простір: Збірник наукових 

праць. - № 129. - 2018. - С. 135-152. 
Анотація  

Розглянуті проблемні аспекти впровадження класифікації підприємств за 

вимогами Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову 

звітність в Україні» й з урахуванням європейських правил. 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

107021 

Дата реєстрації авторського права 

 
04.08.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Євсєєва Ольга Олексіївна, Ковальова Дар'я Андріївна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Тези доповіді «Цифрова трансформація обліку або діджиталізація як 

меседж у майбутнє» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
Опублікування: Євсєєва О. О., Ковальова Д. А. Цифрова трансформація 

обліку або діджиталізація як меседж у майбутнє // Science and education: 

problems, prospects and innovations: Abstracts of I International Scientific 

and Practical Conference (Kyoto, Japan, 7-9 October 2020). - Р. 204–208. 
Анотація  

Наголошено, що діджиталізація облікової системи є основним сегментом 

діджиталізації управління підприємством. Розкриті нагальні питання 

автоматизації бухгалтерського обліку та застосування професійного 

програмного забезпечення. Актуалізована професія бухгалтера в 

осучаснений напрям ТОП-менедженту. 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

107022 

Дата реєстрації авторського права 

 
04.08.2021 
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Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Євсєєва Ольга Олексіївна, Підопригора Ірина Віталіївна, Євсєєв 

Андрій 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) 

 

 

Стаття «Monitoring of Service Management of Transport Enterprises of 

Urban Agglomerations» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

Опублікування: Ievsieieva O., Pidoprygora I., Ievsieiev A. Monitoring of 

Service Management of Transport Enterprises of Urban Agglomerations // 

Transport Means 2020: Proceedings of the 24th International Scientific 

Conference (September 30 - October 02, 2020). - Р. 176-181. 
Анотація  

Науково обґрунтовано, що корпоративна структура може забезпечити 

погоджений розвиток системи пасажирського транспорту міських 

агломерацій регіону і забезпечити консолідацію інтересів постачальника і 

споживача на ринку пасажирських транспортних послуг. 
 
 
 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

107023 

Дата реєстрації авторського права 
 

04.08.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 

Підопригора Ірина Віталіївна, Євсєєв Андрій 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) 
 

 

Тези доповіді «Корпоративні галузеві особливості формування та 

обліку витрат основної діяльності залізничного транспорту» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

Опублікування: Підопригора І. В., Євсєєв А. С. Корпоративні галузеві 

особливості формування та обліку витрат основної діяльності залізничного 

транспорту // Science and education: problems, prospects and innovations: 

Abstracts of I International Scientific and Practical Conference (Kyoto, 

Japan, 7-9 October 2020). - Р. 409-418. 
Анотація  

Розглянуто особливості розподілу витрат з утримання й експлуатації 

інфраструктури між вантажними та пасажирськими перевезеннями, 

показана залежність достовірності обліку витрат за видами економічної 

діяльності й собівартості за видами перевезень, як чинник забезпечення 

відтворювального процесу. 
 
 
 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

107024 

Дата реєстрації авторського права 
 

04.08.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Євсєєва Ольга Олексіївна, Підопригора Ірина Віталіївна 
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Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Тези доповіді «Формування знань нової генерації фахівців з ТОП-

менеджменту в обліку та адмініструванні в умовах викликів цифрової 

економіки» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
Опублікування: Євсєєва О. О., Підопригора І. В. Формування знань 

нової генерації фахівців з ТОП-менеджменту в обліку та адмініструванні 

в умовах викликів цифрової економіки // International Scientific 

Conference Economy Digitalization: Processes, Strategies, technologies 

(January 24th, 2020). - Р. 136-139. 
Анотація  

Актуалізовані потреби підприємства у висококваліфікованих фахівцях за 

обліковим напрямом в межах впровадження освітньої діяльності за 

спеціальністю 071 «Облік і оподаткування» за освітньо-професійною 

програмою першого (бакалаврського) рівня навчання «ТОП-менеджмент 

в обліку та адмініструванні». 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

107025 

Дата реєстрації авторського права 

 
04.08.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Підопригора Ірина Віталіївна, Ковальова Дар'я Андріївна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Тези доповіді «Об'єднаний звіт ПДФО та ЄСВ: актуально для 

бухгалтерів» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
Опублікування: Підопригора І. В., Ковальова Д. А. Об'єднаний звіт 

ПДФО та ЄСВ: актуально для бухгалтерів // Економіка, фінанси, 

облік і право: актуальні питання і перспективи розвитку: збірник тез 

доповідей міжнародної науково-практичної конференції (Полтава,  

19 травня 2021 р.). - С. 15-16. 
Анотація  

Актуалізовано питання щодо складання та подання об'єднаного звіту 

ПДФО та ЄСВ, який було введено на початку року. Особливістю 

подання єдиної звітності став звітний період - податковий (звітний) 

квартал з розбивкою за місяцями звітного періоду. 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

107026 

Дата реєстрації авторського права 

 
04.08.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Підопригора Ірина Віталіївна 
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Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Стаття «Особливості інноваційної діяльності в межах кластеру» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Кластери формують основу ефективного економічного розвитку. 

Враховуючи роль кластера в процесі забезпечення сталого економічного 

розвитку держави, можна стверджувати, що ефективно організована 

інноваційна діяльність в межах кластера лежить в основі управління 

інноваційним розвитком. 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

107027 

Дата реєстрації авторського права 

 
04.08.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Бенатов Даніель Емілович 

Повне ім'я 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 «ПРИРОДООХОРОННЕ 

ЗАКОНОДАВСТВО ТА ЕКОЛОГІЧНЕ ПРАВО. Навчальний посібник 

з практичних (семінарських) занять, самостійної роботи студентів та 

виконання модульних контрольних робіт» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

У творі наведено перелік питань для розгляду студентами під час 

семінарських занять, самостійної роботи, самоконтролю, тестові завдання 

для перевірки знань, питання для написання МКР, а також основні 

нормативні документи у цій сфері. 
 
 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

107028 

Дата реєстрації авторського права 
 

04.08.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 

Рагуліна Світлана Олексіївна 

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) 

 

 

Художнє оформлення книжки «ЗНУ» 
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Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

«ЗНУ» - це рекламна книга з об'ємною конструкцією, в якій надається 

посилання за використанням QR-кодів на офіційні вебсторінки та 

відеопрезентації кафедр Запорізького національного університету. 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

107029 

Дата реєстрації авторського права 

 
04.08.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Левченко 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) 
 

 

Монографія «Професіональний потенціал: регуляторні механізми 

інноваційного розвитку» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

Опублікування: Левченко О. М. Професіональний потенціал: регуляторні 

механізми інноваційного розвитку. Монографія. - Кіровоград : КОД, 

2009. - 375 с. 
Анотація  

У монографії викладено дефініцію поняття «професіональний потенціал», 

комплексно досліджено стан і тенденції його відтворення; обґрунтовано 

державні механізми регулювання його інноваційного розвитку. 

Видання розраховане на широке коло фахівців сфери вищої освіти, 

науковців, наукових працівників. 
 
 
 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

107030 

Дата реєстрації авторського права 
 

04.08.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 

Шелухін Микола Леонідович, Шелухін 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 «Проблемы подготовки правоведов в странах СНГ: сходство, 

различия и пути повышения качества образования» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

У даній статті розглядаються шляхи реформування вищої юридичної 

освіти в Україні, Росії, Білорусії та Казахстані. Проаналізовано фактичний 

стан юридичної освіти в Україні та його нормативно-правове забезпечення, 

результати якого екстрапольовані і на інші пострадянські країни. 
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Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

107031 

Дата реєстрації авторського права 

 
04.08.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Шелухін Микола Леонідович, Любчик Олександр Антонович 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Стаття «Про конституційність закону, або чи можуть українці 

лікуватись?» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

У статті проаналізовано внутрішнє наповнення понять кримінологічна 

та криміналістична характеристика з точки зору предмета, об'єктів 

дослідження, закономірностей та практичних цілей наук кримінологія 

і криміналістика. Надано авторське поняття «кримінологічна 

характеристика». 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

107032 

Дата реєстрації авторського права 

 
05.08.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Дікая Олександра Сергіївна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Твір образотворчого мистецтва 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Твір образотворчого мистецтва «Єнот Бук (Енот Бук)» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Єнот Бук (Енот Бук) - старший з чотирьох єнотів. Символ - квадрат. 

Знаки на мордочці: хрестики, ялинки і точки. Він неквапливий і 

буркотливий. Майструє меблі, любить квадратні предмети. Планування 

і прибирання - улюблені заняття. «У думках, як і в будинку, повинні 

бути чистота і порядок» - девіз Бука. 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

107033 

Дата реєстрації авторського права 

 
05.08.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Дікая Олександра Сергіївна 
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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 «Єнот Тиквік (Енот Тыквик)» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Єнот Тиквік (Енот Тыквик) - наймолодший єнот. Символ - коло. 

Знаки на мордочці у вигляді кола, хрестика і точок. Любить все 

кругле і жовте. Найчастіше одягнений в жовте. Довірливий, радісний, 

добрий і чуйний. Любить тварин і чарівних істот. Жуки і равлики - 

його кращі друзі. 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

107034 

Дата реєстрації авторського права 

 
05.08.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Дікая Олександра Сергіївна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Твір образотворчого мистецтва 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Твір образотворчого мистецтва «Жаба Чіча (Лягушка Чича)» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Жаба Чіча (Лягушка Чича) - жаба, яка вкрала місячну паличку. У неї 

кругле пузо, великі вії, маленька квітка на голові, часто носить спідницю 

з пелюсток латаття. Емоційна, часто заздрить, засмучується. Жила на 

озері з іншими жабами, але переїхала жити до єнотів у Місячний млин. 

 
 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

107035 

Дата реєстрації авторського права 

 
05.08.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Дікая Олександра Сергіївна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Твір образотворчого мистецтва 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Твір образотворчого мистецтва «Єнот Лунарія (Луківка) (Енот 

Лунария (Луковка)» 
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Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Єнот Лунарія (Луківка) (Енот Лунария (Луковка) - сестра єнотів. 

Символ - трикутник. Знаки на мордочці: дуга, ялинка, хрестики, хвилі 

і точки. Діяльна, акуратна, винахідлива. Любить вирощувати цибулинні 

рослини, шити і вишивати. «Краса в деталях, важливо помічати її 

навколо себе» - девіз Луківки. 
 
 
 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

107036 

Дата реєстрації авторського права 
 

05.08.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 

Дікая Олександра Сергіївна 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 

 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 

Твір образотворчого мистецтва 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

Твір образотворчого мистецтва «Єнот Папа Пастернак (Папа Па) 

(Енот Папа Пастернак (Папа Па)» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

Єнот Папа Пастернак (Папа Па) (Енот Папа Пастернак (Папа Па) - 

папа чотирьох єнотів. Знаки на мордочці: хрестики, ялинка і багато 

точок. Товстуватий і буркотливий, раціональний і відповідальний, в 

міру суворий. Улюблена їжа - оладки з ягодами. 
 
 
 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

107037 

Дата реєстрації авторського права 
 

05.08.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 

Дікая Олександра Сергіївна 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 

 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 

Твір образотворчого мистецтва 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

Твір образотворчого мистецтва «Сонячний Кіт Кільм (Солнечный Кот 

Кильм)» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

Сонячний Кіт Кільм (Солнечный Кот Кильм) - сонячний кіт. Чарівна 

істота з гарбузового поля. Добрий, ласкавий, абсолютно круглий 

пухнастий кіт, що воркує як голуб. Світиться, коли радіє, і тьмяніє, 

коли сумує. Харчується сонячними променями. Грудки його шерсті 

можна використовувати як світильник. 
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Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

107038 

Дата реєстрації авторського права 

 
05.08.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Дікая Олександра Сергіївна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Твір образотворчого мистецтва 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Твір образотворчого мистецтва «Єнот Юнкус (Юн) (Енот Юнкус (Юн)» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Єнот Юнкус (Юн) (Енот Юнкус (Юн) - найвищий з єнотів. Символ - 

прямокутник. Знаки на мордочці: трикутник, ялинка, хрестик і точка. 

Мрійник і філософ, малює і пише історії. Любить все довге, високе.  

«В якому б настрої ти не прокинувся, завжди треба знайти час подихати 

свіжим повітрям» - девіз Юна. 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

107039 

Дата реєстрації авторського права 

 
05.08.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Дікая Олександра Сергіївна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Твір образотворчого мистецтва 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Твір образотворчого мистецтва «Єнот Мама Магнолія (Мама Ма) 

(Енот Мама Магнолия (Мама Ма)» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Єнот Мама Магнолія (Мама Ма) (Енот Мама Магнолия (Мама Ма) - 

мама чотирьох єнотів. Знаки на мордочці: квітка з листям, хрестик і 

точки. Вона - втілення материнської любові і турботи. Любить каву, 

випічку і читати книги. Разом зі своїм чоловіком - Папою Пастернаком - 

володіє пекарнею. 

 
 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

107040 

Дата реєстрації авторського права 

 
05.08.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Дікая Олександра Сергіївна 
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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 «Місячний Млин (Лунная Мельница)» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Місячний Млин (Лунная Мельница) - раніше покинутий дерев'яний 

млин, обплутаний лісовими рослинами і схожий на дерево з крилами. 

У млина вісім крил. На кожному з них - фаза Місяця, тому млин 

назвали Місячним. Він крутиться повільно, слідом за небесним 

світилом, і наповнює округу магією. 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

107041 

Дата реєстрації авторського права 

 
05.08.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Самозванці (псевдонім) 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Музичний твір з текстом, складений твір 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Збірка музичних творів «Всесвіти» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

107042 

Дата реєстрації авторського права 

 
05.08.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Тевяшов Василь 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) 

 

 

Картина «Колекціонер. «Портрет Горба В. А.» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
Публічний показ: Тевяшов В. О. Колекціонер. Портрет Горба В. А. - 

Дніпро : Х Всеукраїнська виставка образотворчого мистецтва 
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«Чарівні барви Дніпра»; Дніпропетровська організація національної 

спілки художників України, 2016. - 08 вересня - 08 жовтня. 
Анотація  

 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

107043 

Дата реєстрації авторського права 

 
05.08.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Тевяшов Василь 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) 

 

 

Картина «ДВОЄ» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
Публічний показ: Тевяшов В. О. Двоє. - Дніпро : Виставка образотворчого 

мистецтва «ДОНСХУ-60», 2018. - липень. 
Анотація  

 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

107044 

Дата реєстрації авторського права 

 
05.08.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Бобир Ольга 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) 

 

 

Картина «Над Влтавою» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
Публічний показ: Бобир О. І. Над Влтавою. - Дніпро : Обласна 

художня виставка образотворчого мистецтва «Дніпровські мисткині»; 

Дніпропетровська організація національної спілки художників 

України, 2018. - 07-23 березня. 
Анотація  

 
 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

107045 

Дата реєстрації авторського права 

 
05.08.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Бобир Ольга Ігорівна 
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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 «Осінь у місті» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
Публічний показ: Бобир О. І. Осінь у місті. - Обласна художня виставка 

«Чарівне місто на Дніпрі»; Дніпропетровська організація національної 

спілки художників України, 2018. - 15 листопада - 07 грудня. 
Анотація  

 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

107046 

Дата реєстрації авторського права 

 
05.08.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Марчак Ігор Васильович, Марчак Роман Васильович 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

Навчальний посібник «SKYFALL 3 Upper - Intermediate, Advanced» 

(«SKYFALL 3») 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

 
 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

107047 

Дата реєстрації авторського права 
 

05.08.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 

Перепечко Кристина Юріївна 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 

 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 

Ілюстрація, літературний письмовий твір наукового характеру, 

складений твір 
Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

Методичний посібник «ГРАЮ - ЧІТКО ВИМОВЛЯЮ» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

Посібник вміщує цікаву систему занять та ігор, які відповідають задачам 

корекційно-розвиваючого навчання дітей 5-7 років з вадами мовлення.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

107048 

Дата реєстрації авторського права 
 

05.08.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 

Шкідченко Софія Григорівна, Смірнова Олеся 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 з текстом «Là là là» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

Пісня французькою мовою. 
 

 
 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

107049 

Дата реєстрації авторського права 
 

05.08.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 

Іванишин Юрій Іванович, Пелешок Павло Миколайович 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 

 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 

Літературний письмовий твір, створений для кіно 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

Сценарій документального фільму «ПАЗЛИ» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

У сценарії документального фільму «Пазли» від імені головного героя 

розповідається про шлях Людини і Воїна, про те, як змінювалась 

свідомість і самосвідомість українців - відносно себе, свого життя, 

свого народу, своєї країни і того, що сталося з нею за останні сім років. 
 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

107050 

Дата реєстрації авторського права 
 

05.08.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 

Сосновська Тетяна 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 

«Назва, мета та ідея проекту «PostCovidMuseumSpace» 

(«PostCovidMuseum») 



Авторське право і суміжні права. Бюлетень № 66, 2021 

 

486 

Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Літературний письмовий твір науково-практичного характеру «Назва, 

мета та ідея проекту «PostCovidMuseumSpace», скорочена назва - 

«PostCovidMuseum». 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

107051 

Дата реєстрації авторського права 

 
05.08.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Сах 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 «Авторская 

методика по восстановлению недостаточной иннервации и мышечного 

тонуса языка» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

107052 

Дата реєстрації авторського права 

 
05.08.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Ждан Вячеслав Миколайович, Попович Іван Юрійович, Дворник 

Валентин Миколайович, Єрис Любов Борисівна, Литовченко Ірина 

Юріївна, Чечотіна Світлана Юріївна 
Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Науковий твір «Метод підтримувальної терапії протезного стоматиту 

на фоні серцево-судинної недостатності» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Підтримувальна терапія протезного стоматиту у пацієнтів на фоні 

серцево-судинної недостатності є недостатньо ефективною, тому на 

даний час актуальний пошук її нових методів із застосуванням засобів, 

які мають системний антиоксидантний, імуномодулюючий вплив тощо. 
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Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

107053 

Дата реєстрації авторського права 

 
05.08.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Ждан Вячеслав Миколайович, Попович Іван Юрійович, Дворник 

Валентин Миколайович, Тесленко Олександр Іванівна, Литовченко 

Ірина Юріївна 
Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 

 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

Науковий твір «Метод лікування протезного стоматиту на фоні 

серцево-судинної недостатності» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

Лікування протезного стоматиту у осіб із серцево-судинною недостатністю 

досить часто є малоефективним, тому на даний час актуальним є пошук 

нових методів терапії із застосуванням засобів, які корегують порушення 

регіональної гемодинаміки, мікроциркуляції й оксигенації слизової 

оболонки порожнини рота. 
 
 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

107054 

Дата реєстрації авторського права 
 

05.08.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 

Пушко Олександр Олександрович, Литвиненко Наталія 

Володимирівна 
Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 

 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

Науковий твір «Перспективи застосування методів активної реабілітації 

в ангіоневрології» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

У даному творі ми розглядаємо основні принципи активної реабілітації 

інсультних пацієнтів у розрізі Міжнародної класифікації функціонування. 
 
 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

107055 

Дата реєстрації авторського права 
 

05.08.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 

Лисенко Ольга Михайлівна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 
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Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

Стаття «Посередництво (медіація) як ефективна технологія 

розв'язування конфліктів за участю третьої сторони» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

Опублікування: Лисенко О. М. Посередництво (медіація) як ефективна 

технологія розв'язування конфліктів за участю третьої сторони // 

Вісник Одеського інституту внутрішніх справ. - 1998. - № 4. - С. 154-158. 
Анотація  

У статті розглянуті переваги медіації, яка, на відміну від судового 

розгляду, дає змогу швидкого неформалізованого рішення справи. У 

процесі медіації є змога обговорювання більшого спектра варіантів 

рішення проблеми, які можуть стати основою згоди. 
 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

107056 

Дата реєстрації авторського права 
 

05.08.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 

Яковенко Ірина Олександрівна, Солонська Альона Артурівна 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 

 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

Навчально-методичний посібник «Методичний довідник учителя-

логопеда» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

У навчально-методичному посібнику висвітлено особливості логопедичної 

роботи з дітьми з порушеннями мовлення. Посібник містить дві частини: 

методичну та практичну. 
 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

107057 

Дата реєстрації авторського права 
 

05.08.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 

НиkО (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 «The happiness of mine Счастье моё» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  
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Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

107058 

Дата реєстрації авторського права 

 
05.08.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Кучер Віталій Орестович, Курило Тетяна Вячеславівна, Баліцька 

Ольга Юріївна, Грабар Наталія Михайлівна, Демків Роман 

Ярославович, Парасюк Василь Михайлович, Євхутич Ірина Миколаївна, 

Татарин Ігор Іванович 
Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Навчальний посібник «Трудове право України» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

107059 

Дата реєстрації авторського права 

 
05.08.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Яковенко Ірина Олександрівна 

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 літературно-письмових творів наукового характеру «Науковий 

курс тренінгів «Логопедична робота з дітьми із тяжкими порушеннями 

мовлення» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

107060 

Дата реєстрації авторського права 

 
05.08.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Жабчик Людмила Сергіївна 

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 «ФАБРИЧНА ЯКІСТЬ: Спеції - INDIA, Сир - 

HOLLAND, Макарони - RIVNE PASTA FACTORY» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Графічна композиція утворена з схематичного зображення приміщення 

фабрики та слів «ФАБРИЧНА ЯКІСТЬ: Спеції - INDIA, Сир - HOLLAND, 

Макарони - RIVNE PASTA FACTORY», створено для нанесення на 

упаковку продукції. 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

107061 

Дата реєстрації авторського права 

 
05.08.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 

Маньковський Дмитро 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) 
 

 

Навчальний посібник «Метод персоніфікованого інтраопераційного 

оцінювання ризику гіпоксично-ішемічних уражень головного мозку 

при кардіохірургічних втручаннях з використанням штучного кровообігу» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

Визначена клінічна цінність найбільш інформативних інтраопераційних 

факторів для забезпечення ризикометричного підходу при неврологічному 

супроводі пацієнтів з кардіохірургічними втручаннями із застосуванням 

штучного кровообігу. 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

107062 

Дата реєстрації авторського права 
 

05.08.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 

Фастованов Дмитро Ігорович 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 

 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 

Літературний письмовий твір (поезія), складений твір 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

Збірник віршів «Ливисси» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  
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Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

107063 

Дата реєстрації авторського права 

 
05.08.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Ткаченко Дар'я 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 сценарій «GENIUS MORBI: Никанор Адамович 

Хржонщевський» (GENIUS MORBI) 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

GENIUS MORBI - це серія сценаріїв фільмів про видатних Українців 

із непростою долею. 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

107064 

Дата реєстрації авторського права 

 
05.08.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Шидловська Ірина Федорівна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір белетристичного характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Казка «Декілька днів із життя Марійки та її неймовірних друзів» 

(«Пригоди Марійки») 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Головна героїня казки п'ятирічна Марійка йде до лісу з братом, де 

губиться. Вона знаходить неймовірних друзів: світлячків, чарівну 

лисицю, маленького переляка Ляку. Випадково Марійка стає учасницею 

незвичайного свята - Свята Найбільшого Літнього Мерехтіння, яке 

кожного року проводять світлячки. 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

107065 

Дата реєстрації авторського права 

 
05.08.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Куликова Лілія Борисівна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 
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Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Монографія «Actual problems of studying antiquity in world history» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Монографія присвячена важливій проблемі вивчення античності в 

різних аспектах - філософському, історичному, культурному, екологічному 

та багатьох інших, які автор органічно поєднує із сучасними завданнями 

освіти та виховання. 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

107066 

Дата реєстрації авторського права 

 
05.08.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Волоснікова Наталія Миколаївна, Решетняк Наталя 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 «ПРОЕКТНО-ЛОГІСТИЧНЕ УПРАВЛІННЯ 

ФУНКЦІОНУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВА НА МІКРО- ТА 

МАКРОЕКОНОМІЧНОМУ РІВНІ: СУЧАСНИЙ ПОГЛЯД» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Розглянуто сучасний стан інтегрованої логістизації процесів на 

підприємствах України. Обґрунтовано пропозиції щодо перспективних 

напрямів розвитку інтегрованої логістизації процесів за участі різних 

суб'єктів. 
 
 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

107067 

Дата реєстрації авторського права 

 
05.08.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Долинська Марія Степанівна, Адам Володимир Михайлович, 

Бутинська Роксолана Ярославівна, Гамалюк Богдан Михайлович, 

Годованець Юлія Степанівна, Ільків Наталія Володимирівна, 

Кульгавець Христина Юріївна, Мокрицька Наталія Петрівна, Мелех 

Любомира Володимирівна, Руданецька Оксана Стефанівна, Семенюк 

Іван Ярославович, Туркот Ольга Андріївна, Хомко Леся Василівна, 

Яновицька Анна 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) 

 

 

Монографія «Проблеми правового регулювання договірних відносин 

суб'єктів господарювання» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

107068 

Дата реєстрації авторського права 

 
05.08.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Долинська Марія Степанівна, Бутинська Роксолана Ярославівна, 

Гамалюк Богдан Михайлович, Ільків Наталія Володимирівна, Мелех 

Любомира Володимирівна, Хомко Леся Василівна, Яновицька Анна 

Віталіївна 
Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Монографія «Неюрисдикційні форми захисту прав та інтересів 

суб'єктів господарювання» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

 

 
 

 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

107069 

Дата реєстрації авторського права 

 
05.08.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Лисенко Ольга Михайлівна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Стаття «Сучасні практики організації соціальної допомоги» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
Оприлюднення: Лисенко О. М. Сучасні практики організації соціальної 

допомоги // Людина віртуальна: нові горизонти. - 2016. - С. 55-57. 
Анотація  

У статті показано, що модель практичної соціальної роботи включає в 

себе три базових елементи. Це - клієнт, спеціаліст та соціальна складова 

процесу змін, до якої, у свою чергу, належить соціально-психологічна 

складова поля клієнта. 
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Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

107070 

Дата реєстрації авторського права 

 
05.08.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Лисенко Ольга Михайлівна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Стаття «Специфіка мотивації конфліктної поведінки особистості» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
Оприлюднення: Лисенко О. М. Специфіка мотивації конфліктної 

поведінки особистості // Інтелігенція і влада. - 2009. - № 18. - С. 121-126. 
Анотація  

У статті представлена концепція конфліктної поведінки особистості, 

яка дозволяє визначити специфіку конфліктів на мікрорівні соціальної 

системи на основі вивчення ціннісно-мотиваційного аспекту особистісного 

конфлікту. 
 

 

 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

107071 

Дата реєстрації авторського права 

 
05.08.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Боровик Марина Вікторівна, Волкова Мілиця 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) 

 

 

Науковий твір «Комунікації та підходи до їх визначення» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

Опублікування: Боровик М. В., Волкова М. В. Комунікації та підходи 

до їх визначення // The scientific heritage. - 2019. - № 35. - Р. 3-5. 
Анотація  

В статті проведено дослідження сутності комунікацій як економічної 

категорії, проаналізовані теоретичні підходи до визначення цього 

поняття, запропоновані різними авторами. Визначені основні підходи 

до даного поняття, а саме: лінгвістичний, філософський, психологічний, 

соціальний, економічний. 
 
 
 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

107072 

Дата реєстрації авторського права 
 

05.08.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 

Боровик Марина 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) 
 

 

Науковий твір «Управління інформаційно-комунікаційним забезпеченням 

сталого розвитку закладів вищої освіти на засадах економіки знань: 

теорія та методологія» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

У монографії надано результати наукових досліджень з актуальних 

питань управління інформаційно-комунікаційним забезпеченням 

сталого розвитку закладів вищої освіти на засадах економіки знань. 
 

 
 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

107073 

Дата реєстрації авторського права 
 

05.08.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 

Маньковський Дмитро 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) 
 

 

Науковий твір «Клініко-патофізіологічна класифікація реакцій 

окиснювального гомеостазу при гіпоксично-ішемічних ураженнях 

головного мозку у кардіохірургічних пацієнтів» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

На основі комплексного вивчення стану окиснювального гомеостазу у 

кардіохірургічних пацієнтів визначені та класифіковані базові його 

зміни, що характеризуються одним із варіантів, зокрема реакцією 

функціональної компенсації. 
 

 
 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

107074 

Дата реєстрації авторського права 
 

05.08.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 

Ходаківська Світлана 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 «Look around» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  
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Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

107075 

Дата реєстрації авторського права 

 
05.08.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Міхлін Юрій Володимирович, Решетнікова Світлана Миколаївна, 

Ахієзер Олена Борисівна 
Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Стаття «Решение задачи оптимального управления шахтными 

подъемными установками» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
Опублікування: Міхлін Ю. В., Решетнікова С. М., Ахієзер О. Б. 

Решение задачи оптимального управления шахтными подъемными 

установками : Навч. посібник. - К. : НТУ ХПІ, 2011. - 111 с. 
Анотація  

 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

107076 

Дата реєстрації авторського права 

 
05.08.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Дубініна Оксана Миколаївна, Решетнікова Світлана Миколаївна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Стаття «История возникновения операционного исчисления и вклад 

учёных в его развитие» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

107077 

Дата реєстрації авторського права 

 
05.08.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Гардер Сергій Євгенович, Гомозов Євген 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) 

 

 

Стаття «Анализ и прогнозирование курсовой стоимости биткоина 

методом SSA» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

107078 

Дата реєстрації авторського права 

 
05.08.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Ахієзер Олена Борисівна, Геляровська Оксана Анатоліївна, 

Дунаєвська Ольга Ігорівна, Галуза Олексій Анатолійович, Москалець 

Наталя 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 вказівки до індивідуальних завдань з 

вищої математики за темою «Подвійні інтеграли» для студентів заочної 

та дистанційної форм навчання» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
Опублікування: Ахієзер О. Б., Геляровська О. А., Дунаєвська О. І., 

Галуза О. А., Москалець Н. В. Методичні вказівки до індивідуальних 

завдань з вищої математики за темою «Подвійні інтеграли» для 

студентів заочної та дистанційної форм навчання : Навч. посібник. -  

К. : НТУ «ХПІ», 2016. - 50 с. 
Анотація  

Методичні вказівки містять короткі теоретичні відомості, велику 

кількість розібраних зразків, а також прикладів для самостійного 

розв'язання, призначених до індивідуальних завдань з вищої математики 

за темою «Подвійні інтеграли». 

 
 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

107079 

Дата реєстрації авторського права 

 
05.08.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Пікалова Валентина Валеріївна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Стаття «GEOGEBRA ЯК ІНСТРУМЕНТ УПРОВАДЖЕННЯ STEM 

ОРІЄНТОВАНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ У ПРАКТИКУ ПІДГОТОВКИ 

МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ МАТЕМАТИКИ» 
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Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
Опублікування: Пікалова В. В. GEOGEBRA ЯК ІНСТРУМЕНТ 

УПРОВАДЖЕННЯ STEM ОРІЄНТОВАНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ У ПРАКТИКУ 

ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ МАТЕМАТИКИ // 

Науковий часопис НПУ ім. М. П. Драгоманова. Серія 2. Комп'ютерно-

орієнтовані системи навчання. - 22 (29). - С. 133-138. - Режим доступу 

до журн.: https://doi.org/10.31392/NPU-nc.series2.2020.22(29).18 
Анотація  

 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

107080 

Дата реєстрації авторського права 

 
05.08.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Краснощок Роман 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) 

 

 

Сценарій короткометражного ігрового фільму «Виховання висотою» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Чоловік середнього віку вперше в житті приміряє роль промислового 

альпініста і опиняється на величезній висоті. Панічний страх, ненадійна 

мотузка і божевільні мешканці - все підштовхуватиме його зірватися 

психічно і фізично, але головна мета - великий напис на стіні будинку. 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

107081 

Дата реєстрації авторського права 

 
05.08.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Сторожев Сергій Євгенович 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Сценарій до повнометражного художнього фільму «Соліст» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Цинічного актора Льва звільняють з театру, в якому він працював все 

життя. Щоб підзаробити на життя, він опиняється у психлікарні, де 

має удавати психічно хворого. Там він скоює тяжкий злочин і постає 

питання - хто він - психічно хвора людина чи геніальний актор? 
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Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

107082 

Дата реєстрації авторського права 

 
05.08.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Броневицька Оксана Михайлівна, Гловюк Ірина Василівна, Горпинюк 

Оксана Петрівна, Дільна Зоряна Федорівна, Климкевич Роксолана 

Андріївна, Лащук Наталія Романівна, Лісіцина Юлія Олександрівна, 

Максимович Роман Львович, Навроцька Віра Вячеславівна, Парасюк 

Наталія Михайлівна, Серкевич Ірина Ростиславівна, Телефанко Богдан 

Миколайович, Устрицька Наталія Ігорівна, Яремко Галина Зіновіївна 
Повне ім'я або 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 «Сучасні тенденції розвитку кримінальної 

юстиції в Україні» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

107083 

Дата реєстрації авторського права 

 
05.08.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Цисар Олексій 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 «Enhanced Machine E-learning Talking System 

(EMET)» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

EMET - web-система (хмарний сервіс), призначена для збору зворотного 

зв'язку, у тому числі прийому скарг (зауважень) по закладеному 

скрипту від користувачів, опитувань та анкетування користувачів, 

актуалізації даних, довідок та інформування, представлення агрегованих 

онлайн-звітів на основі інформації. 
 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

107084 

Дата реєстрації авторського права 

 
05.08.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Оніщенко Олена Володимирівна 



Авторське право і суміжні права. Бюлетень № 66, 2021 

 

500 

Повне ім'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 «Камни и кристаллы для астральных путешествий и 

осознанных сновидений» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Ця книга являє собою практичний посібник із застосування природних 

каменів і кристалів в практиках астральних подорожей і усвідомлених 

сновидінь. 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

107085 

Дата реєстрації авторського права 

 
05.08.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Василенко Дар'я Павлівна, Гайшинська Алла Павлівна, Бутко Лариса 

Валентинівна, Федоренко Світлана Анатоліївна 
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 «The Kremenchuk Holiday's (The holiday of the Pike's Tail. 

The holiday of Kreminets and Veselynka. The day of taste. The Holiday of 

Chumatskiy Wiz)» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

У Кременчуці на Масницю відбувалось абсолютно унікальне «Свято 

щучого хвоста», при чому в ньому брали участь містяни усіх віросповідань 

та національностей. От десь у середині травня у Кременчуці щороку і 

проходило свято Кремінця і Веселинки. 
 

 

 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

107086 

Дата реєстрації авторського права 

 
05.08.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Прихно Юлія Євгеніївна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Стаття «Інвестиційні проекти в логістичних системах» 
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Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

107087 

Дата реєстрації авторського права 

 
05.08.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Прихно Юлія Євгеніївна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Стаття «Проекти логістичних систем» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

 
 
 
 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

107088 

Дата реєстрації авторського права 
 

05.08.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 

Прихно Юлія Євгеніївна 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 

 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

Стаття «Концептуальні основи управління розвитком судноплавних 

компаній через проекти» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

 
 
 
 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 
 

 

107089 

Дата реєстрації авторського права 
 

05.08.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 

Гордієнко-Митрофанова Ія Володимирівна, Кобзєва Юлія Андріївна, 

Саута Сергій Леонідович 
Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 
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Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Літературний твір наукового характеру «Проективна методика 

«Метафоричні асоціативні карти HOMO LUDENS» та керівництво з її 

використання» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Описано метафоричні асоціативні карти HOMO LUDENS, техніку 

роботи з ними, рекомендації по виконанню самостійної роботи. 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

107090 

Дата реєстрації авторського права 

 
05.08.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Наливайко Лариса Романівна, Марценюк Лариса Володимирівна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Наукова стаття «Сучасний погляд на перспективи розвитку 

дистанційного навчання у вищій освіті» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
Опублікування: Наливайко Л. Р., Марценюк Л. В. Сучасний погляд на 

перспективи розвитку дистанційного навчання у вищій освіті / Науковий 

вісник ужгородського національного університету. Серія: Право. - 

2020. - Випуск 62. - С. 57-64. 
Анотація  

Стаття присвячена визначенню основних аспектів організації 

дистанційної форми навчання. Також проаналізовано сутність та 

методи організації дистанційного навчання, розкрито особливості 

застосування електронних платформ для організації такої форми 

навчання у різних країнах світу. 
 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

107091 

Дата реєстрації авторського права 

 
05.08.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Крамченкова Віра 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 твір наукового характеру «Методика психодіагностики 

впливу паління на сімейне функціонування» 
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Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

У статті представлено методику «Вплив паління на сімейне 

функціонування» як самостійний інструмент для визначення установок 

щодо паління як чинника реалізації сімейних функцій. 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

107092 

Дата реєстрації авторського права 

 
05.08.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Меднікова Ганна Ігорівна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Літературний твір наукового характеру «Становлення особистісної 

зрілості студентів» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

У монографії представлено огляд основних підходів до визначення 

сутності, критеріїв, закономірностей становлення особистісної 

зрілості, вирішення кола питань щодо особистісної зрілості в руслі 

проблеми самосвідомості особистості. 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

107093 

Дата реєстрації авторського права 

 
05.08.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Харун Віктор Романович, Попович Василь Ярославович, Сенчішак 

Василь Михайлович, Шостаківський Ігор Іванович 
Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Наукова стаття «Моделювання пускових режимів верстата-гойдалки 

в умовах зниження динамічного рівня» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

В науковій праці проведено дослідження пускових режимів верстата-

гойдалки відповідно до існуючої компоновки штангової колонки, 

діаметрів плунжера та динамічного рівня рідини в свердловині. 

Розроблено математичну модель виконавчого механізму верстата-

гойдалки та проведено моделювання навантаження. 
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Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

107094 

Дата реєстрації авторського права 
 

05.08.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 

Іванов Геннадій Олександрович, Шебанін В'ячеслав Сергійович, 

Бабенко Дмитро Володимирович, Пастушенко Сергій Іванович 
Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 

 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 

Літературний письмовий твір навчального характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

Навчальне видання «Взаємозамінність, стандартизація та технічні 

вимірювання» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

Опублікування: Взаємозамінність, стандартизація та технічні 

вимірювання [підруч. для студ. вищ. навч. закл.] / Г. О. Іванов,  

В. С. Шебанін, Д. В. Бабенко та ін. ; за ред. Г. О. Іванова і В. С. Шебаніна. - 

[2-е вид., перероб. і допов.]. - К. : Видавництво «Аграрна освіта», 2010. - 

577 с. 
Анотація  

У підручнику висвітлено основні питання курсу взаємозамінності, 

стандартизації та технічних вимірювань, а саме: викладено принципи, 

що забезпечують взаємозамінність з'єднань різних видів (циліндричних, 

конічних, нарізних, зубчастих); принципи і методи розрахунків допусків у 

розмірних ланцюгах. 
 

 
 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

107095 

Дата реєстрації авторського права 
 

05.08.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 

Волчанська Людмила Валентинівна 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 

 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

Стаття «Особливості аграрних підприємств як об'єкта інвестування» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

Опублікування: Волчанська Л. В. Особливості аграрних підприємств 

як об'єкта інвестування // Соціально-економічні проблеми сучасного 

періоду України. - 2016. - Випуск 4 (120). - С. 88-92. 
Анотація  

Стаття розкриває особливості аграрних підприємств. Розглянуто 

основні методи фінансування сільськогосподарських підприємств 

аграрного сектору України, до якого увійшли: державні кошти, 

самофінансування, лізинг, селенг, кредитні кошти, інвестиції, грантове 

фінансування, форфейтування. 
 

 

 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

107096 

Дата реєстрації авторського права 

 
05.08.2021 
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Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Потапюк Ірина Петрівна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Науковий твір «Теоретико-методологічні засади формування 

механізму забезпечення економічної безпеки підприємства» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
Опублікування: Потапюк І. П. Теоретико-методологічні засади 

формування механізму забезпечення економічної безпеки 

підприємства // Економічний форум. - 2020. - № 4. - С. 125-130. 
Анотація  

Обґрунтовано актуальність необхідності формування ефективного 

механізму забезпечення економічної безпеки підприємства, якому 

відводиться пріоритетна роль у загальному управлінні безпекою 

суб'єкта господарювання. Здійснено аналіз наукових досліджень 

різних дослідників-економістів щодо трактування. 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

107097 

Дата реєстрації авторського права 

 
06.08.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Слєпцов Олег Семенович 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Ілюстрація, креслення, що стосується архітектури, літературний 

письмовий твір 
Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Опис з кресленнями «Дошкільна установа короткотривалого 

перебування дітей по вул. Глибочицька, 73-77, в Шевченківському 

районі м. Києва. Передпроектні пропозиції» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Загальний образ дошкільного закладу нагадує іграшковий казковий 

замок, який має приваблювати дітей, які проводять там частину свого 

часу під опікою професійних вихователів. 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

107098 

Дата реєстрації авторського права 

 
06.08.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Лопушняк Галина Степанівна, Поплавська Оксана Миколаївна, 

Кицак Тарас Григорович, Щетініна Людмила 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) 
 

 

Твір наукового характеру «Освітньо-професійна програма підготовки 

здобувачів вищої освіти на першому (бакалаврському) рівні «Менеджмент 

соціальної сфери» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

 
 

 
 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

107099 

Дата реєстрації авторського права 
 

06.08.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 

Колот Анатолій Михайлович, Лопушняк Галина Степанівна, Кравчук 

Оксана Іванівна, Даниленко Олена Авксентіївна, Петюх Василь 

Миколайович 
Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 

 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

Твір наукового характеру «Освітньо-професійна програма підготовки 

здобувачів вищої освіти на другому (магістерському) рівні «Менеджмент 

персоналу у бізнесі» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

 
 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

107100 

Дата реєстрації авторського права 
 

06.08.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 

Лопушняк Галина Степанівна, Петюх Василь Миколайович, Кравчук 

Оксана Іванівна, Василик Алла Володимирівна 
Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 

 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

Твір наукового характеру «Освітньо-професійна програма підготовки 

здобувачів вищої освіти на першому (бакалаврському) рівні «Менеджмент 

персоналу» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  
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Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

107101 

Дата реєстрації авторського права 

 
06.08.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Лопушняк Галина Степанівна, Петюх Василь Миколайович, Кравчук 

Оксана Іванівна, Маршавін Юрій Миколайович, 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) 

 

 

Твір наукового характеру «Освітньо-професійна програма підготовки 

здобувачів вищої освіти на другому (магістерському) рівні «Менеджмент 

персоналу» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

107102 

Дата реєстрації авторського права 

 
06.08.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Смалійчук Ганна Володимирівна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Твір наукового характеру «Формування інтернаціонального типу 

працівника в умовах світового ринку праці» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

 

 
 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

107103 

Дата реєстрації авторського права 

 
06.08.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Василик Алла Володимирівна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 
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Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

Твір наукового характеру «Концептуальні засади велл-бінг менеджменту 

в умовах нової соціоекономічної реальності» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

 
 
 
 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

107104 

Дата реєстрації авторського права 
 

06.08.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 

Василенко Дар'я Павлівна, Гайшинська Алла Павлівна, Бутко Лариса 

Валентинівна, Федоренко Світлана Анатоліївна 
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 «Ethnic mosaic in Kremenchuk» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

Кременчук - важливий промисловий і культурний центр Придністров'я. 

Населення станом на 01.01.2021 близько 220 тис. чол. 62 національностей, 

що належать до понад 50 різних конфесій і релігійних течій. 
 

 
 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

107105 

Дата реєстрації авторського права 
 

06.08.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 

Гардер Сергій Євгенович, Головач 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 «Модель взаимосвязанных временных рядов для анализа и 

прогнозирования уровня безработицы и инфляции в Украине» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

 
 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

107106 

Дата реєстрації авторського права 

 
06.08.2021 
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Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Василенко Дар'я Павлівна, Гайшинська Алла Павлівна, Бутко Лариса 

Валентинівна, Федоренко Світлана Анатоліївна 
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 «Charity traditions in Kremenchuk» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Серед багатьох понять, що зникли із суспільного життя кременчужан 

після революційних потрясінь 1917 року, є те, що тепер потроху 

повертається. Йдеться про благодійність. Гортаючи сторінки уцілілих 

газет, неодмінно зачепишся поглядом за повідомлення про якісь 

благодійні акції, грошові перекази. 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

107107 

Дата реєстрації авторського права 

 
06.08.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Раківненко Василь Васильович 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Комп'ютерна програма 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Комп'ютерна програма «Alko Prevent» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Комп'ютерна програма призначена для надання сервісу віддаленого 

моніторингу та контролю тверезості працівників з автоматичним 

повідомленням адміністратора про позитивний результат чи пропуску 

тексту з опціональною можливістю блокування доступу до робочого 

місця. Складається із трьох модулів. 

 
 

 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

107108 

Дата реєстрації авторського права 

 
06.08.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Березовський Олег Геннадійович 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Складений твір, твір образотворчого мистецтва 
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Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Збірка творів образотворчого мистецтва «Збірка 2D зображень 

персонажів PIXIO» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

До збірки увійшли твори: «Acid», «Aquariuz», «Batbox», «Bazil», «Booz», 

«Buzy», «Cyclo», «Danze», «Dartz», «Eazy», «Ex», «Harpz», «Helix», 

«Hookz», «Hornz», «Hudra», «Hypno», «Inzect», «Jezo», «Jugz», «Kabuto», 

«Kooz», «Krakez», «Lomo», «Memz», «Moz», «Multieye», «Noid», «Pianizt», 

«Pugz», «Roach», «Rock», «Rolz», «Ronin», «Rookz», «Sling», «Speeder», 

«Sting», «Storm». 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

107109 

Дата реєстрації авторського права 

 
06.08.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Мороз Ірина Вікторівна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру «Булінг. Адвокат 

для дитини» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

У даному творі розкриті такі поняття як «булінг», види булінгу, 

наслідки такої поведінки для жертви та агресора, надано поради, як 

діяти у разі виникнення такої ситуації у школі, до кого звернутись за 

допомогою. 
 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

107110 

Дата реєстрації авторського права 

 
06.08.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Чабан Василь Йосипович 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру, похідний твір 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Науковий твір «Прихована математична сингулярність атомних 

структур» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
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Анотація  

На підставі адаптованого статистичного закону Кулона на випадок 

рухомих зарядів з врахуванням скінченної швидкості поширення 

електричного поля в тандемі електрон-протон одержано радіус колової 

орбіти сірої електромеханічної діри, за яким настає механічна 

сингулярність. 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

107111 

Дата реєстрації авторського права 

 
06.08.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Магро Валерій Іванович, Гусєв Олександр Юрійович 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Підручник «Сигнали та процеси в радіотехніці та зв'язку» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
Опублікування: Магро В. І. Сигнали та процеси в радіотехніці та 

зв'язку : підручник / В. І. Магро, О. Ю. Гусєв ; М-во освіти і науки 

України, Нац. техн. ун-т «Дніпровська політехніка». - Дніпро : НТУ 

«ДП», 2021. - 213 с. 
Анотація  

Розглянуто загальні питання електрорадіовимірювання, класифікація 

засобів вимірювань, характеристики засобів вимірювальної техніки. 

Наведено відомості про вимірювальні прилади для вимірювання 

сигналів у радіотехніці та зв'язку. Надана інформація про фізичні 

основи роботи цих приладів. 

 
 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

107112 

Дата реєстрації авторського права 

 
06.08.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Терещенко Максим Анатолійович 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Ілюстрація, літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Науковий твір «Економіка природокористування: методичні вказівки 

для самостійної роботи» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

В методичних вказівках висвітлено основні засади дисципліни, що 

формує у студентів знання у галузі керування раціональним 
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використанням природних копалин та охорони навколишнього 

середовища, соціально-економічних аспектів природокористування та 

природоохоронного законодавства. 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

107113 

Дата реєстрації авторського права 

 
06.08.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Роговський Геннадій Геннадійович, Легкоконець Ольга Валеріївна, 

Чередніченко Андрій Леонідович, Донченко Сергій Леонідович, 

Барковська Людмила Володимирівна, Петрина Світлана Миколаївна 
Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

Комунальна науково-дослідна установа «Науково-дослідний інститут 

соціально-економічного розвитку міста» 
Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Комп'ютерна програма, похідний твір 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Комп'ютерна програма «Інформаційно-комп'ютерна система аналізу 

фінансово-господарської діяльності підприємств, організацій та 

установ, що належать до комунальної власності територіальної громади 

м. Києва (з локальним модулем «Локал-баланс»)» («ІКС «Баланс» з 

локальним модулем «Локал-баланс») 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Комп'ютерна програма забезпечує організаційно-технологічні процеси 

приймання-передачі інформації, ведення реєстру фінансових планів 

підприємств, проведення аналізу діяльності та виконання прогнозних 

показників фінансово-господарської діяльності підприємств, організацій 

та установ м. Києва. 
 
 

 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

107114 

Дата реєстрації авторського права 

 
06.08.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Легкоконець Ольга Валеріївна, Шмельов Павло Геннадійович, 

Донченко Сергій Леонідович, Чередніченко Андрій Леонідович, 

Ковальчук Олександра Сергіївна, Меліхова Ольга Олексіївна, 

Карпенко Лариса Михайлівна 
Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

Комунальна науково-дослідна установа «Науково-дослідний інститут 

соціально-економічного розвитку міста» 
Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Комп'ютерна програма, похідний твір 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Комп'ютерна програма «Інформаційно-комп'ютерна технологія 

«Будівельний комплекс - обмін» («Web-модуль ІКТ «Будівельний 

комплекс - обмін») 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
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Анотація  

Комп'ютерна програма забезпечує оперативний обмін даними в 

організаційно-технологічному процесі розробки, формування та 

моніторингу виконання програми розподілу асигнувань на фінансування 

капітальних вкладень та капітальних видатків за рахунок бюджетних 

контів. 

 
 

 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

107115 

Дата реєстрації авторського права 

 
06.08.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Кабаченко Володимир Петрович 

Повне ім'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 «Над Великим Перевозом» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Зображено: вершника на коні та трьох птахів на тлі хмарного неба. 

Твір виконано у техніці олійного живопису на полотні на підрамнику. 

Розмір: 176×200. 

 
 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

107116 

Дата реєстрації авторського права 

 
09.08.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Крижевська Світлана Григорівна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Твір образотворчого мистецтва 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Картина «Квіти Надії (58×65,5 см, полотно, олія, 2003 рік створення)» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
Опублікування: Крижевська С. Г. Квіти надії (58×65,5 см, полотно, 

олія, 2003 рік створення) // 200 років Шевченка. - Одеса. - 2014. - С. 13. 
Анотація  

На картині зображено літню жінку біля печі з яскравими мальованими 

квітами. Робота символізує талановитість української жінки-матері, її 

духовність, її лагідне, замислене обличчя. Робота виконана у техніці 

олійного живопису на полотні. 
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Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

107117 

Дата реєстрації авторського права 

 
09.08.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Крижевська Світлана Григорівна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Твір образотворчого мистецтва 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Картина «Осіння елегія (50×80 см, полотно, олія, 2006 рік створення)» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
Опублікування: Крижевська С. Г. Осіння елегія (50×80 см, полотно, 

олія, 2006 рік створення) // Альбом: Одеська обласна організація 

НСХУ. - Одеса. - 2014. - С. 70. 
Анотація  

Пейзаж передає настрій тихого осіннього дня. Колорит твору м'який, 

стриманий і легкий. Осінній серпанок оповив жовті дерева. Фігури 

людей, що вийшли на прогулянку з собакою, надають пейзажу ліричності. 

Робота виконана у техніці олійного живопису на полотні. 
 
 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

107118 

Дата реєстрації авторського права 

 
09.08.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Крижевська Світлана Григорівна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Твір образотворчого мистецтва 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Картина «Красне літо (60×80 см, полотно, олія, 2013 рік створення)» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
Опублікування: Крижевська С. Г. Красне літо (60×80 см, полотно, 

олія, 2013 рік створення) // Художники Одеси. - Київ. - С. 38. 
Анотація  

Натюрморт з квітів і плодів передає пишну красу квітучого літа. 

Живопис виконаний у чистих, мажорних кольорах у техніці олійного 

живопису на полотні. 

 
 

 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

107119 

Дата реєстрації авторського права 

 
09.08.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Лана Ра (псевдонім) 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 
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Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Сценарій анімаційного фільму для дітей «Камелія та Тихе Вушко 

(Мушля для вушка)» («Мушля для вушка») 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

В житті друзів з'являється той, хто відрізняється від них. Зайчик з 

вадами слуху. Як? Він не чує? Зовсім-зовсім? Йому треба негайно 

допомогти. Друзі вирушають у далеку та екстремальну подорож на 

пошуки чарівної мушлі. Адже за допомогою мушлі Зайчик зможе 

почути світ. 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

107120 

Дата реєстрації авторського права 

 
09.08.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Резанова Вікторія Георгіївна, Резанова Наталія Михайлівна, Куценко 

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 «АІПЕСС» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Комп'ютерна програма АІПЕСС дозволяє здійснювати автоматизоване 

планування експерименту для трикомпонентних сумішевих систем за 

заданими обмеженнями на їх вміст. Користувач інтерактивно бере 

участь у процесі планування, вибираючи область в обмеженій ділянці 

факторного простору. 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

107121 

Дата реєстрації авторського права 

 
09.08.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Резанова Вікторія Георгіївна, Резанова Наталія Михайлівна, Куценко 

Сергій Іванович 
Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Комп'ютерна програма, похідний твір 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Комп'ютерна програма «АІПЕССу» 
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Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Комп'ютерна програма дозволяє здійснювати автоматизоване планування 

експерименту для трикомпонентних сумішевих систем за заданими 

обмеженнями на їх вміст. Користувач інтерактивно бере участь у 

процесі планування. 

 
 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

107122 

Дата реєстрації авторського права 

 
09.08.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Плющ Руслан Миколайович, Біушкін Олексій Ігорович 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Стаття «Національна доповідь про стан навколишнього природного 

середовища в Україні в 2021 та її проблемні аспекти» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

 

 
 

 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

107123 

Дата реєстрації авторського права 

 
09.08.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Литвак Людмила Лейбівна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Комп'ютерна програма 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Комп'ютерна програма «Лабораторна інформаційна система «MCLAB» 

(«ЛІС «MCLAB») 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Комп'ютерна програма «Лабораторна інформаційна система «MCLAB» є 

системою керування процесами управління та функціонування 

приватних та комунальних самостійних лабораторно-діагностичних 

закладів охорони здоров'я та лабораторних структурних підрозділів у 

структурі закладів охорони здоров'я. 
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Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

107124 

Дата реєстрації авторського права 

 
09.08.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Бринза Ірина 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 «Готовность к изменениям как психологический ресурс 

личности в достижении благополучия» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
Опублікування: Брынза И. В. Готовность к изменениям как 

психологический ресурс личности в достижении благополучия // 

Science and education a New Dimension. Pedagogy and Psychology. - 2015. - 

ІII (31), Issue 61. - Р. 69-74. 
Анотація  

Представлено результати емпіричного дослідження, спрямованого на 

вивчення феноменів готовності до змін і психологічного благополуччя. У 

роботі застосовано ресурсний підхід, що пояснює специфіку особистісної 

готовності до змін у осіб з різною виразністю психологічного благополуччя. 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

107125 

Дата реєстрації авторського права 

 
09.08.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Лопіна Наталія Андріївна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру, похідний твір 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Науковий твір «Платформа симуляционного обучения для медицинского 

образования «Общемировая электронная база сценариев клинических 

случаев «КлинКейсКвест» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Платформа симуляційного навчання для медичної освіти «КлінКейсКвест» - 

це міжнародна електронна база сценаріїв клінічних випадків, які 

являють собою симулятори (тренажери) клінічних випадків. 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

107126 

Дата реєстрації авторського права 

 
09.08.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Кравчук Надія 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 «ТЕХНОЛОГІЯ ФОРМУВАННЯ КОМПЕТЕНТНОСТІ В 

СФЕРІ ОХОРОНИ ТА ЗАХИСТУ ПРАВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ 

ВЛАСНОСТІ ВЧИТЕЛІВ У ПРОЦЕСІ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Стаття присвячена теоретичному обґрунтуванню технології формування 

компетентності у сфері охорони та захисту прав інтелектуальної 

власності у вчителів загальної середньої освіти в процесі підвищення 

кваліфікації. 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

107127 

Дата реєстрації авторського права 

 
09.08.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Камінська Наталія Вікторівна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір (поезія), складений твір 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Збірка віршів «Веселі друзі» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

В збірку увійшли вірші: «Павук і муха», «Райський метелик», «Бджілка 

Майя», «Миле мишенятко», «Равлик». 
 

 

 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

107128 

Дата реєстрації авторського права 

 
09.08.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Лопіна Наталія Андріївна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру, похідний твір 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Науковий твір «Платформа симуляційного навчання для медичної 

освіти «Загальносвітова електронна база сценаріїв клінічних випадків 

«КлінКейсКвест» 
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Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Платформа симуляційного навчання для медичної освіти «КлінКейсКвест» - 

це міжнародна електронна база сценаріїв клінічних випадків, які 

являють собою симулятори (тренажери) клінічних випадків. 

Комп'ютерне симуляційне навчання є невід'ємною складовою 

симуляційних тренінгів. 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

107129 

Дата реєстрації авторського права 

 
09.08.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Дахно Лариса Олександрівна, Малашенко 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 «Анкета для батьків дитини віком від 7 до 14 років 

стосовно виявлення факторів обтяження ортодонтичного статусу» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Прорізування зуба в певному положенні генетично детерміноване і 

залежить від серії біологічних подій, починаючи від внутрішньоутробного 

формування коронки і кореня і до постнатальної появи кожного зуба в 

ротовій порожнині.  
 
 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

107130 

Дата реєстрації авторського права 

 
09.08.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Литвак Людмила Лейбівна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Комп'ютерна програма 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Комп'ютерна програма «Медична інформаційна система «MEDCENTER +» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Комп'ютерна програма «Медична інформаційна система «MEDCENTER +» 

є системою керування процесами управління та функціонування приватних 

та комунальних закладів охорони здоров'я. 
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Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

107131 

Дата реєстрації авторського права 

 
09.08.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Карачун Оксана Геннадіївна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Програма навчального курсу «Дитяча психосоматика. Робота з батьками» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Навчальний курс створений для: дитячих психологів; соціальних 

працівників, лікарів або представників інших суміжних професій і 

фахівців, які шукають нові методи в роботі з дітьми, з вагітними жінками; 

студентів психологічних факультетів, які обрали для себе цей напрямок 

роботи; батьків дітей. 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

107132 

Дата реєстрації авторського права 

 
09.08.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

ILLARIA (псевдонім) 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Музичний твір з текстом 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Пісня «Сяю» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

107133 

Дата реєстрації авторського права 

 
09.08.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Кобельнюк Павло Іванович 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір 
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Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

Літературний твір «Методологія закономірностей розвитку історіографії в 

площині системи координат часу і подій» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

 
 
 
 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

107134 

Дата реєстрації авторського права 
 

09.08.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 

Власенко Наталя Анатоліївна, Савін Станіслав Юрійович, Воскресенська 

Олена Євгеніївна, Трухачова Катерина Вячеславівна, Шукліна 

Вікторія Вікторівна 
Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 

 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Літературний науковий твір «ЛОГІСТИЧНЕ ПЛАНУВАННЯ В 

ТУРИЗМІ ЯК ПРАКТИЧНА ОСНОВА БІЗНЕСУ НА ЗАСАДАХ 

ФОРМУВАННЯ ФАХОВИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ В ГРС» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Твір присвячений практичним основам бізнесу на засадах формування 

фахових компетентностей в ГРС з основами логістичного планування 

в туризмі. Призначений для студентів вищих навчальних закладів і 

може бути використаний викладачами. студентами та керівниками 

курсових і дипломних робіт. 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

107135 

Дата реєстрації авторського права 

 
09.08.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Павло Кобе (псевдонім) 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Креслення, літературний письмовий твір 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Креслення з літературним твором «Аналітична історіографія в 

площині системи координат» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Аналітична система координат дає можливість наочно порівнювати 

між собою періоди і події історичних процесів, аналізувати їх наслідки, 
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передбачати та прогнозувати майбутнє, покладаючись при цьому на 

закони розвитку і теорію мінливостей та вірогідності в природі і 

людському житті. 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

107136 

Дата реєстрації авторського права 

 
09.08.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Renee Kitto (псевдонім) 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Ілюстрація 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Ілюстрація «Renee Kitto» («RK») 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

107137 

Дата реєстрації авторського права 

 
09.08.2021 

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 «Visual Fluid Flow» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Призначена для демонстрації процесу обтікання довільних тіл течією 

в'язкої рідини, з метою формування у користувачів загального 

уявлення про рух рідини та газів у природі, формування вихрових 

течій та інші гідродинамічні процеси. 
 

 

 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

107138 

Дата реєстрації авторського права 

 
09.08.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Зайцева Інна Веніамінівна, Грушева Алла 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) 

 

 

Наукова стаття «Формування управлінської компетентності майбутніх 

менеджерів на основі суб'єкт-суб'єктної взаємодії» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
Опублікування: Інна Зайцева, Алла Грушева. Формування управлінської 

компетентності майбутніх менеджерів на основі суб'єкт-суб'єктної взаємодії // 

Наукові записки Тернопільського національного педагогічного 

університету імені Володимира Гнатюка. - 2019. - № 2. - С. 160-169. 
Анотація  

Проаналізовано проблему якості професійної підготовки менеджера 

інноваційного типу, здатного не тільки сумлінно виконувати 

функціональні обов'язки на виробництві, а й бути гнучким до змін 

суспільства. 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

107139 

Дата реєстрації авторського права 

 
09.08.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Гейченко Катерина Іванівна, Цупікова Олена Анатоліївна, Агіна 

Олена Іванівна, Коновальчук Надія Олександрівна, Гриценко Ольга 

Вікторівна 
Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

Запорізький державний медичний університет 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Підручник «Українська мова від А і до Я для іноземних студентів» 

(«Українська мова від А і до Я») 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Призначений для іноземних студентів, які починають вивчати 

українську мову в закладах вищої освіти ІІІ, ІV рівнів акредитації. 

 
 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

107140 

Дата реєстрації авторського права 

 
09.08.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Гороховатський Володимир Олексійович, Творошенко Ірина 

Сергіївна 
Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

Харківський національний університет радіоелектроніки 

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) 

 

 

Навчальний посібник «Методи інтелектуального аналізу та оброблення 

даних» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

У вигляді лабораторного практикуму викладено методи вирішення 

ряду інтелектуальних задач, що постають у аналізі даних та при створенні 

систем штучного інтелекту. 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

107141 

Дата реєстрації авторського права 

 
09.08.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Творошенко Ірина Сергіївна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

Харківський національний університет радіоелектроніки 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір науково-практичного характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Навчальний посібник «Технології прийняття рішень в інформаційних 

системах» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Викладено основні технології прийняття рішень в інформаційних 

системах та надано приклади їх практичного застосування. 

 
 

 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

107142 

Дата реєстрації авторського права 

 
09.08.2021 

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) 

 

 

Опис проєкту «New Generation of Fashion» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Проєкт покликаний відкривати молодих талановитих і креативних 

дизайнерів одягу. 
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Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

107143 

Дата реєстрації авторського права 

 
09.08.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Галунько Віра Миколаївна, Зубенко Василь Васильович, Новікова 

Марія Миколаївна, Стратонов Василь Миколайович 
Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Навчально-методичний посібник «Правознавство» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Посібник призначений для проведення лекційних, семінарських та 

практичних занять з предмету «Правознавство». 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

107144 

Дата реєстрації авторського права 

 
09.08.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Коршевнюк 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 письмовий твір науково-практичного характеру 

«Модельна навчальна програма «Пізнаємо природу. 5-6 класи» для 

закладів загальної середньої освіти» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

Твір реалізує природничу, частково соціальну і здоров'язбережувальну 

освітні галузі Державного стандарту базової середньої освіти 

(адаптаційний цикл). 
 
 

 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

107145 

Дата реєстрації авторського права 
 

09.08.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 

Барановський Ігор Михайлович, Сенчук Микола Тарасович 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 

 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 

Ескіз 
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Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Ескіз «Макет паровозу в стилі 19 століття. «Coupe» («Coupe») 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Ескіз паровозу в оригінальному, наближеному до діючого паровозу 

вигляді. 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

107146 

Дата реєстрації авторського права 

 
09.08.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Галунько Віра Миколаївна 

Повне ім'я або 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 «Оптимізація і ефективність адміністративно-правового 

забезпечення слідчої діяльності в Україні теорія і практика» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

У монографії проведено комплексне наукове дослідження теоретико-

правових аспектів адміністративно-правового забезпечення слідчої 

діяльності в Україні. 

 
 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

107147 

Дата реєстрації авторського права 

 
09.08.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Галунько Віра Миколаївна 

Повне ім'я або 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 «Основи застосування адміністративної відповідальності 

до іноземців та осіб без громадянства в Україні» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

У монографії на основі комплексного аналізу адміністративно-правової 

відповідальності іноземців та осіб без громадянства в Україні виявлені 

теоретичні і практичні проблеми, пов'язані із правовою реалізацією 

суб'єктами публічного адміністрування своїх повноважень. 
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Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

107148 

Дата реєстрації авторського права 

 
09.08.2021 

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, Дебич Марія Андріївна 
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 «Механізми оцінювання якості вищої освіти в умовах 

євроінтеграції» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

У монографії на підставі теоретико-методологічного обґрунтування, 

аналізу та узагальнення передового світового, європейського та 

національного досвіду з'ясовані сучасні підходи, показники і критерії 

щодо оцінювання освітньої якості. 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

107149 

Дата реєстрації авторського права 

 
09.08.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Рябченко Володимир Іванович, Драч Ірина Іванівна, Калашнікова 

Світлана Андріївна, Паламарчук Ольга Федорівна, Червона Леся 

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 «Механізми реалізації ефективного врядування в 

університетах України» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

У монографії обґрунтовано теоретичні основи реалізації ефективного 

врядування в університетах, проаналізовано провідний вітчизняний 

та зарубіжний досвід реалізації ефективного врядування в університетах. 
 

 

 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

107150 

Дата реєстрації авторського права 

 
09.08.2021 
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Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Вітренко Юрій Миколайович, Ворона Вікторія Олексіївна, Власова 

Інна Володимирівна, Жиляєв Ігор Борисович, Мельник Сергій 

Вікторович, Ковтунець Володимир Віталійович, Базелюк Олександр 

Васильович 
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 «Механізми розширення фінансової автономії закладів 

вищої освіти України» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

У монографії обґрунтовано фінансові засади фінансової автономії 

закладів вищої освіти України відповідно до теорій сучасної економіки 

(перш за все - неоінституціоналізму) та методологічних положень 

міжнародних і національних нормативно-правових актів. 

 
 

 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

107151 

Дата реєстрації авторського права 

 
09.08.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Зінченко Віктор Вікторович, Горбунова Людмила Степанівна, Базелюк 

Наталія Валеріївна, Бойченко Михайло Іванович, Курбатов Сергій 

Володимирович, Мєлков Юрій Олександрович, 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 «Стратегії вищої освіти в умовах інтернаціоналізації для 

стійкого розвитку суспільства» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

В монографії основну увагу приділено глобальним інституційним 

трансформаціям, міжнародній публікаційній активності, розвитку 

системи освіти України у світлі зміни поколінь, трансформативним 

стратегіям вищої освіти тощо. 

 
 

 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

107152 

Дата реєстрації авторського права 

 
09.08.2021 
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Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Шатілова Олена Володимирівна, Омельяненко Тетяна Володимирівна, 

Щербина Ольга Володимирівна, Голіонко Наталія Григорівна, 

Данилюк В'ячеслав 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) 

 

 

Твір наукового характеру «Програма організації та проведення 

виробничої практики для здобувачів першого (бакалаврського) рівня 

вищої освіти спеціальності 073 «Менеджмент» освітньо-професійної 

програми «Менеджмент бізнес-організацій» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

107153 

Дата реєстрації авторського права 

 
09.08.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Шатілова Олена Володимирівна, Омельяненко Тетяна Володимирівна, 

Щербина Ольга Володимирівна, Голіонко Наталія Григорівна, 

Данилюк В'ячеслав Олексійович, Осокіна 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) 

 

 

Твір наукового характеру «Програма організації та проведення 

переддипломної практики для здобувачів першого (бакалаврського) 

рівня вищої освіти спеціальності 073 «Менеджмент» освітньо-професійної 

програми «Менеджмент бізнес-організацій» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

107154 

Дата реєстрації авторського права 

 
09.08.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Шатілова Олена Володимирівна, Омельяненко Тетяна Володимирівна, 

Щербина Ольга Володимирівна, Голіонко Наталія Григорівна, 

Кубарєва 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) 
 

 

Твір наукового характеру «Освітньо-професійна програма підготовки 

здобувачів вищої освіти на першому (бакалаврському) рівні «Менеджмент 

бізнес-організацій» спеціальність 073 «Менеджмент», галузь знань  

07 «Управління та адміністрування» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

 
 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

107155 

Дата реєстрації авторського права 
 

09.08.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 

Ткаченко Ольга Іванівна, Ткаченко Олександр Андрійович, Ткаченко 

Костянтин Олександрович, Ковбатюк Георгій Олександрович 
Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 

Державний університет інфраструктури та технологій 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 

Комп'ютерна програма 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

Комп'ютерна програма «Онтологічне моделювання страхової 

діяльності» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

Комп'ютерна програма створена з визначенням класів, індивідуалів 

(індивідуумів), властивостей об'єктів та даних. Семантичні структури 

отриманої онтології перевірені на невідповідність і на предмет виведення 

нових знань та формування нової ієрархії декількома машинами 

логічного виведення. 
 

 
 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

107156 

Дата реєстрації авторського права 
 

09.08.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 

Шевчук Оксана Петрівна 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 

 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 

Музичний твір з текстом 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

Музичний твір з текстом «Розплетена» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  
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Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

107157 

Дата реєстрації авторського права 

 
09.08.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Софієнко Альона Володимирівна, Воскресенська Олена Євгеніївна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Лекція «ТЕНДЕНЦІЇ ТА ОСОБЛИВОСТІ ПЛАНУВАННЯ В EVENT-

МЕНЕДЖМЕНТІ ПІДПРИЄМСТВ ТУРИСТИЧНОЇ ІНДУСТРІЇ» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Лекція присвячена визначенню нових тенденцій в туристичній 

індустрії, можливостей подолання світових негативних факторів 

впливу в умовах глобалізації інтерактивного інформаційного 

простору. 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

107158 

Дата реєстрації авторського права 

 
09.08.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Скрипченко Ірина Тарасівна, Рейдерман Юрій Ізраїлович 

Повне ім'я або повне 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 ДІАГНОСТИКА СЕРЦЯ» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

Комп'ютерна програма обрахунку функціонального стану серцево-

судинної системи для різних груп людей (в тому числі спортсменів). 

Діагностика серця за даними ехокардіографії. 
 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

107159 

Дата реєстрації авторського права 
 

09.08.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 

Купіна Ірина Олександрівна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 
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Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Стаття «Формування лексикографічної компетентності майбутніх 

учителів початкових класів засобами навчальних словників» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

У статті йдеться про особливості сучасної лексикографії, яка знаходиться 

на новому етапі розвитку. Висвітлено складники лексикографічної 

компетентності майбутніх фахівців. 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

107160 

Дата реєстрації авторського права 

 
09.08.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Купіна Ірина Олександрівна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Стаття «Шляхи підвищення комунікативної компетентності студентів 

факультету дошкільної освіти» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

У статті йдеться про шляхи підвищення комунікативної компетентності 

студентів факультету дошкільної освіти. Розглянуто основні аспекти 

розвитку комунікативної компетентності майбутнього вихователя в 

процесі професійної підготовки. 
 
 
 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

107161 

Дата реєстрації авторського права 
 

09.08.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 

Купіна Ірина Олександрівна 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 

 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

Стаття «Семантична структура фразеологічних одиниць зі значенням 

«граничність інтенсивності дій людини» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

У статті досліджено фразеологічні одиниці (ФО) української мови із 

семантикою граничності інтенсивності дії людини. 
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Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

107162 

Дата реєстрації авторського права 

 
09.08.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Купіна Ірина Олександрівна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру «Методичні 

рекомендації «Українська мова (за професійним спрямуванням)» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
Опублікування: І. О. Купіна. Методичні рекомендації. Українська 

мова (за професійним спрямуванням). - Х. : ХНПУ імені Г. С. Сковороди, 

2021. - 50 с. 
Анотація  

Навчально-методичні матеріали є виданням для практичних потреб 

здобувачів вищої освіти за спеціальностями освітнього ступеня 

бакалавра, зокрема 013 Початкова освіта; 016 Спеціальна освіта. 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

107163 

Дата реєстрації авторського права 

 
09.08.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Купіна 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) 

 

 

Посібник «Словник синонімів, антонімів, омонімів. 1-4 класи» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
Опублікування: Словник синонімів, антонімів, омонімів. 1-4 класи / 

Уклад. І. О. Купіна. - Х. : ТОВ «Видавничий дім Весна», 2016. - 96 с. 
Анотація  

Пропонований посібник включає словник синонімів, антонімів, 

омонімів. Словник містить найпоширеніші слова і сталі вислови 

сучасної української літературної мови, які учні початкових класів 

можуть використовувати в усних і письмових висловленнях. 
 
 
 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

107164 

Дата реєстрації авторського права 
 

10.08.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 

Кирийчук Дмитро Леонідович, Ляшенко Олена Миколаївна, Прачик 

Віктор 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 «Крос-платформна програмна система для 

екологічного моніторингу Херсонського регіону» (CPSEMKR) 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Крос-платформна програмна система «CPSEMKR» є комплексною 

науково-інформаційною системою спостережень, оцінки й прогнозування 

змін навколишнього середовища. 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

107165 

Дата реєстрації авторського права 

 
10.08.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Кирийчук Дмитро Леонідович, Ляшенко Олена Миколаївна, Прачик 

Віктор 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 «Програмний комплекс для координації 

розробки планів з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій» (SCERP) 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Програмний комплекс «SCERP» є сукупністю програмних модулів, що 

призначені для розв'язання завдань з розробки та оформлення проектів 

планів з ліквідації наслідків НС, які узгоджені між собою за цілями, 

місцем, часом, складом залучених сил і за способом виконання. 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

107166 

Дата реєстрації авторського права 

 
10.08.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Нєдялкова Катерина Василівна, Тумбрукакі Алла Валеріївна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Стаття «Застосування технології QR-кодування в процесі професійної 

підготовки майбутніх учителів математики» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
Опублікування: Нєдялкова К. В., Тумбрукакі А. В. Застосування 

технології QR-кодування в процесі професійної підготовки майбутніх 
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учителів математики // Актуальні питання природничо-математичної 

освіти. - 2019. - № 2 (14). - С. 125-131. 
Анотація  

З'ясовано сутність QR-технології та її використання у процесі фахової 

підготовки майбутніх учителів математики; визначено переваги 

застосування зазначеної технології для підвищення мотивації студентів. 
 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

107167 

Дата реєстрації авторського права 
 

10.08.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 

Нєдялкова Катерина 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 «Формування складника методичної компетентності майбутніх 

учителів математики щодо навчання учнів доводити математичні 

твердження» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

Опублікування: Нєдялкова К. В. Формування складника методичної 

компетентності майбутніх учителів математики щодо навчання учнів 

доводити математичні твердження // Педагогічні науки. - 2020. - № 90. - 

С. 110-118. 
Анотація  

З'ясовано умови ефективності формування складника методичної 

компетентності майбутніх учителів математики щодо навчання учнів 

доводити математичні твердження: здійснення творчого підходу до 

реалізації основних етапів роботи з теоремами. 
 

 
 

  

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

107168 

Дата реєстрації авторського права 
 

10.08.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 

Нєдялкова Катерина 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 «Застосування мікрокалькулятора на різних етапах уроків 

математики» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

Опублікування: Нєдялкова К. В. Застосування мікрокалькулятора на 

різних етапах уроків математики // Актуальні питання природничо-

математичної освіти. - 2019. - № 1 (13). - С. 46-53. 
Анотація  

Проаналізовано використання мікрокалькулятора на різних етапах 

уроку математики з огляду на методичну доцільність, дидактичний 

ефект і розвивальний потенціал даного засобу навчання. 
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Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

107169 

Дата реєстрації авторського права 

 
10.08.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Єрьоміна Лілія Євгенівна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Літературно-письмовий твір наукового характеру «Тренінг «Палітра 

арт-технік у соціальній роботі з сім'єю» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Тренінг «Палітра арт-технік у соціальній роботі з сім'єю» має на меті 

розкрити сутність використання арт-технік у взаємодії фахівців 

соціальної сфери з сім'єю. 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

107170 

Дата реєстрації авторського права 

 
10.08.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Карафетов Володимир Олександрович 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Музичний твір з текстом 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Пісня «Две половины» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

 
 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

107171 

Дата реєстрації авторського права 

 
10.08.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Карафетов Володимир Олександрович 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Музичний твір з текстом 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Пісня «Светлана» 
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Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

107172 

Дата реєстрації авторського права 

 
10.08.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Карафетов Володимир Олександрович 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Музичний твір з текстом 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Музичний твір з текстом «Папочка - папуля» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

107173 

Дата реєстрації авторського права 

 
10.08.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Карафетов Володимир Олександрович 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Музичний твір з текстом 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Пісня «Огонь и вода» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

107174 

Дата реєстрації авторського права 

 
10.08.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Карафетов Володимир Олександрович 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 
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Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 

Музичний твір з текстом 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

Музичний твір з текстом «Танцы» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

 
 
 
 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

107175 

Дата реєстрації авторського права 
 

10.08.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 

Карафетов Володимир Олександрович, Варнава Жанна 

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 «Сердце в плен» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

 
 
 
 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

107176 

Дата реєстрації авторського права 
 

10.08.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 

Карафетов Володимир Олександрович 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 

 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 

Музичний твір з текстом 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

Музичний твір з текстом «Мы любим тебя папа» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

107177 

Дата реєстрації авторського права 

 
10.08.2021 
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Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Карафетов Володимир Олександрович 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Музичний твір з текстом 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Музичний твір з текстом «Памяти Геннадия Кернеса» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

107178 

Дата реєстрації авторського права 

 
10.08.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Карафетов Володимир Олександрович 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Музичний твір з текстом 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Пісня «Самолеты» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

 
 
 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

107179 

Дата реєстрації авторського права 

 
10.08.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Карафетов Володимир Олександрович 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Музичний твір з текстом 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Музичний твір з текстом «Глазки папины» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  
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Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

107180 

Дата реєстрації авторського права 

 
10.08.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Кучерова Ганна Юріївна, Діденко Анастасія Володимирівна, Кравець 

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) 

 

 

Наукова стаття «Modeling Information Transparency of Economic 

Entities under Uncertainty» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
Опублікування: «Моделювання, розвиток та стратегічне управління 

економічною системою 2019» (MDSMES 2019). Матеріали 7-ї Міжнародної 

конференції // наук. журн. Серія «Advances in Economics, Business and 

Management Research». - Франція : Atlantis Press. - 2019. - № 99. - 397 с. - 

С. 201-205. 
Анотація  

Досліджено суть та узагальнено методи оцінювання інформаційної 

прозорості. В результаті аналізу факторного середовища побудовано 

когнітивну модель інформаційної прозорості. Обґрунтовано стратегічні 

шляхи досягнення цілей суб'єктів, даний підхід використовується як 

інструмент стратегічного управління. 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

107181 

Дата реєстрації авторського права 

 
10.08.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 

Івершинь Анжеліка Геннадіївна 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 

 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

Стаття «Формування здібностей до зображувальної діяльності у дітей 

старшого дошкільного віку в навчальному закладі освіти» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

Опублікування: Івершинь А. Г. Формування здібностей до зображувальної 

діяльності у дітей старшого дошкільного віку в навчальному закладі 

освіти // Науковий вісник. - 2005. - № 3-4. - С. 3-7. 
Анотація  

У статті розглядаються теоретичні засади розвитку здібностей до 

зображувальної діяльності у дітей старшого дошкільного віку, їхні 

характерні ознаки. 
 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

107182 

Дата реєстрації авторського права 

 
10.08.2021 
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Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Івершинь Анжеліка Геннадіївна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Стаття «Психолого-педагогічний супровід розвитку художньої 

культури майбутніх вихователів в умовах сучасного вишу» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
Опублікування: Івершинь А. Г. Психолого-педагогічний супровід 

розвитку художньої культури майбутніх вихователів в умовах 

сучасного вишу // Pedagogy in modern conditions. - 2020. - Р. 56-64. 
Анотація  

Автором розглядається поняття художньої культури майбутніх 

вихователів, психолого-педагогічний супровід цього феномена в 

умовах сучасного вишу. 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

107183 

Дата реєстрації авторського права 

 
10.08.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Івершинь Анжеліка Геннадіївна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Стаття «Шляхи розвитку художньої культури майбутніх вихователів» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
Опублікування: Івершинь А. Г. Шляхи розвитку художньої культури 

майбутніх вихователів // Педагогіка формування творчої особистості у 

вищій і загальноосвітній школах. - 2019. - № 64. - С. 98-103. 
Анотація  

У статті розглядаються теоретичні аспекти художньої культури майбутніх 

вихователів, його складові, досліджено рівні сформованості художньої 

культури особистості майбутніх вихователів. 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

107184 

Дата реєстрації авторського права 

 
10.08.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Івершинь Анжеліка Геннадіївна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 
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Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Стаття «Особливості художньо-творчого розвитку студентів - майбутніх 

вихователів в образотворчій діяльності» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
Опублікування: Івершинь А. Г. Особливості художньо-творчого 

розвитку студентів - майбутніх вихователів в образотворчій діяльності // 

Інноваційна педагогіка. - 2018. - № 7. - С. 94-97. 
Анотація  

У статті розглядаються теоретичні аспекти художньої культури майбутніх 

вихователів, його складові, досліджено рівні сформованості художньої 

культури особистості майбутніх вихователів. 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

107185 

Дата реєстрації авторського права 

 
10.08.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Івершинь Анжеліка Геннадіївна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Стаття «Дослідження рівня розвитку художньої культури майбутніх 

вихователів» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
Опублікування: Івершинь А. Г. Дослідження рівня розвитку художньої 

культури майбутніх вихователів // Педагогіка формування творчої 

особистості у вищій і загальноосвітній школах. - 2019. - № 62. - С. 87-92. 
Анотація  

У статті розглядаються теоретичні аспекти художньої культури 

майбутніх вихователів, його складові, досліджено рівні сформованості 

художньої культури особистості майбутніх вихователів. 

 
 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

107186 

Дата реєстрації авторського права 

 
10.08.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Кошелєв Василь 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 «Орнитокомплексы тростниковых зарослей: структура, 

динамика, проблемы охраны» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
Опублікування: Кошелев В. А. Орнитокомплексы тростниковых 

зарослей: структура, динамика, проблемы охраны // Біологія та 

валеологія. - 2017. - № 19. - С. 16-27. 
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Анотація  

Дослідження проводилися в 1996-2016 рр. на водоймах різного типу в 

південних областях України. Розглянуто особливості формування, 

структури і динаміки орнітокомплексів очеретяних заростей. 
 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

107187 

Дата реєстрації авторського права 
 

10.08.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 

Кошелєв Олександр Іванович, Кошелєв Василь 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 «Поведение водоплавающих птиц в выводковый 

период на водоемах Северного Приазовья» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

Опублікування: Кошелев А. И., Кошелев В. А. Поведение водоплавающих 

птиц в выводковый период на водоемах Северного Приазовья // Вісті 

біосферного заповідника «Асканія-Нова». - 2016. - № 18. - С. 67-78. 
Анотація  

Наводяться результати обліків виводків водоплавних птахів, їх 

розміщення по стаціях і спостережень за внутрішньовидовими і 

міжвидовими відносинами виводків при спільному мешканні, 

проведених на водоймах Північного Приазов'я. 
 

 
 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

107188 

Дата реєстрації авторського права 
 

11.08.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 

Голова Наталія Іванівна 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 

 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

Науковий твір «Підготовка та організація волонтерів. Методичні 

вказівки до вивчення курсу та виконання практичних робіт для 

студентів напряму підготовки «Соціальна робота» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

Опублікування: Підготовка та організація волонтерів : методичні 

рекомендації до вивчення курсу та виконання практичних робіт для 

студентів напряму підготовки «Соціальна робота» / Н. І. Голова. - 

Хмельницький : ХНУ, 2011. - 59 с. 
Анотація  

В методичних рекомендаціях запропоновані завдання до практичних 

робіт, а також обґрунтовані вимоги до них. Для студентів заочної 

форми навчання надано орієнтовну тематику контрольних робіт. 

Охарактеризована система поточного та підсумкового контролю 

оцінювання студентів. 
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Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

107189 

Дата реєстрації авторського права 

 
11.08.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Жарков Олександр Вікторович 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Ілюстрація, літературний письмовий твір 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Літературний твір з ілюстраціями «Трансформационная игра 

«Творцы Мироздания» («Творцы Мироздания») 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Оригінальний, творчий, авторський, проілюстрований опис гри та 

розвиваючого ігрового процесу, зорієнтований на дітей та дорослих. 

Мета: побудувати власний світ. Місія: навчання, розвиток образного 

мислення, каналів ясного сприйняття, уяви, свідомості. 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

107190 

Дата реєстрації авторського права 

 
11.08.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Дуденко Олена Володимирівна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Навчальний посібник «Синтаксис української мови: практикум» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
Опублікування: Дуденко О. В. Синтаксис української мови: 

практикум : навч. посіб. / О. В. Дуденко ; МОН України, Уманський 

держ. пед. ун-т імені Павла Тичини. - Вид 2-ге, допов. і перероб. - 

Умань : ВПЦ «Візаві», 2021. - 103 с. 
Анотація  

Посібник містить вправи та завдання для аудиторних, лабораторних 

занять і самостійної роботи здобувачів вищої освіти зі спеціальності 

014 Середня освіта (Українська мова та література) денної та заочної 

форм навчання, що вивчають синтаксис української мови. 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

107191 

Дата реєстрації авторського права 

 
11.08.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Дуденко Олена Володимирівна 
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Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Навчальний посібник «Текстознавство» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
Опублікування: Текстознавство : навч. посіб. / МОН України, Уманський 

держ. пед. ун-т імені Павла Тичини ; уклад. О. В. Дуденко. - Вид. 6-те, 

перероб. - Умань : ВПЦ «ВІзаві», 2021. - 129 с. 
Анотація  

Посібник підготовлено для здобувачів вищої освіти ОС «магістр» 

денної та заочної форм навчання, які опановують філологічні 

спеціальності. Є лекційний блок, де обґрунтовано загальнонаукові 

засади курсу, а також практичний блок, зокрема плани та матеріали 

до практичних занять, контрольні завдання. 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

107192 

Дата реєстрації авторського права 

 
11.08.2021 

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 наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Підрозділ 2.3. «Людина і праця в українських народних жартівливих 

піснях» колективної монографії «Людина в мові і тексті» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

У науковій праці репрезентовано концепт «праця» в українських 

народних жартівливих піснях, який вербалізований різноманітними 

засобами. Визначено, що концепт «праця» автономно не функціонує, 

йому властивий міжконцептуальний характер, що допомагає глибше 

осягти мудрість народного гумору. 
 

 

 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

107193 

Дата реєстрації авторського права 

 
11.08.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Москальова Людмила 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 «Науковий тренінг «Теоретико-методичні засади 

реалізації державного стандарту початкової освіти в умовах нової 

української школи» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Опис тренінгу має на меті формулювання у майбутніх та практикуючих 

вчителів початкових класів ключових компетенцій.  
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

107194 

Дата реєстрації авторського права 

 
11.08.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Москальова Людмила Юріївна, Помиткін Едуард Олександрович, 

Сидорчук Юлія Вікторівна 
Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір навчального характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Науковий твір «Людина. Родина. Світ. Робочий зошит. 1 клас» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Робочий зошит призначено для учнів 1-х класів загальноосвітніх 

навчальних закладів, які вивчають інтерактивний курс «Людина. 

Родина. Світ». Відповідно до потреб особистісно-орієнтованого підходу 

у змісті підібрано вправи, що сприяють емоційному, естетичному, 

інтелектуальному розвитку дитини. 

 
 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

107195 

Дата реєстрації авторського права 

 
11.08.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Бойко Людмила Георгіївна, Дьомін Олександр Євгенійович 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Комп'ютерна програма 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Комп'ютерна програма «Програмний комплекс PROK» («PROK») 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Призначена для перевірочного розрахунку дозвукової стискуваної 

осесиметричної течії в багатоступеневому осьовому компресорі, 
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дозволяє визначити радіальну структуру течії в міжкінцевих зазорах і 

сумарні показники в широкому діапазоні режимів з урахуванням 

впливу вхідної радіальної нерівномірності. 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

107196 

Дата реєстрації авторського права 

 
11.08.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Чорна 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 «Науковий тренінг «Науково-організаційні аспекти 

розвитку конструктивного діалогу у системі «учитель-учень» в умовах 

нової української школи» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

107197 

Дата реєстрації авторського права 

 
11.08.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Москальова Людмила Юріївна, Помиткін Едуард Олександрович, 

Сидорчук Юлія Вікторівна 
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) 

 

 

Науковий твір «Людина. Родина. Світ. Робочий зошит. 2 клас» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Робочий зошит призначено для учнів 2-х класів загальноосвітніх 

навчальних закладів, які вивчають інтерактивний курс «Людина. 

Родина. Світ». Відповідно до потреб особистісно-орієнтованого підходу 

у змісті підібрано вправи, що сприяють емоційному, естетичному, 

інтелектуальному розвитку дитини. 
 

 

 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

107198 

Дата реєстрації авторського права 

 
11.08.2021 
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Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Москальова Людмила Юріївна, Помиткін Едуард Олександрович, 

Сидорчук Юлія Вікторівна 
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) 

 

 

Науковий твір «Людина. Родина. Світ. Робочий зошит. 3 клас» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Робочий зошит призначено для учнів 3-х класів загальноосвітніх 

навчальних закладів, які вивчають інтерактивний курс «Людина. 

Родина. Світ». Відповідно до потреб особистісно-орієнтованого підходу 

у змісті підібрано вправи, що сприяють емоційному, естетичному, 

інтелектуальному розвитку дитини. 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

107199 

Дата реєстрації авторського права 

 
11.08.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Чорна Вікторія Володимирівна 

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) 

 

 

Науковий твір «Арт-терапевтичні вправи для дітей молодшого 

шкільного віку» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

У посібнику представлено теоретичний матеріал, дидактичні вправи 

для дітей молодшого шкільного віку. Практичний матеріал буде 

корисним як майбутнім, так і практикуючим вчителям початкової 

школи. Розраховано на батьків, вчителів. 
 
 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

107200 

Дата реєстрації авторського права 

 
11.08.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Білокінь Катерина Олександрівна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Ілюстрація, літературний письмовий твір учбово-практичного 

характеру 
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Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Опис гри з ілюстраціями «Трансформационная игра «Мир - это я» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Опис настільної психологічної гри для дорослих і підлітків, спрямованої 

на виявлення та розуміння своїх талантів, сильних сторін та розуміння 

того, що треба робити, щоб їх розвивати та отримувати задоволення 

від реалізації себе. 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

107201 

Дата реєстрації авторського права 

 
11.08.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Москаленко В'ячеслав Васильович, Москаленко Альона Сергіївна, 

Зарецький Микола Олександрович, Панич Андрій Олександрович, 

Коробов Артем Геннадійович 
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 «Реалізація алгоритму інформаційно-

екстремального навчання глибокої моделі аналізу даних з 

використанням принципів сіамських мереж та завадозахищеного 

кодування» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Програма реалізована для багатофазного алгоритму навчання 

класифікатора зображень, що оснований на поєднанні принципів 

сіамських мереж та завадозахищеного кодування. Дана програма 

корисна для навчання моделей класифікаційного аналізу зображень за 

умов обмеженого і незбалансованого обсягу даних. 
 

 
 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

107202 

Дата реєстрації авторського права 
 

11.08.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 

Лановенко Юлія 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-методичні матеріали курсу «Тренінг розвитку навичок 

психологічного консультування» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
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Анотація  

В програмі акцент робиться на тому, щоб учасники тренінгу аналізували 

не проблеми гіпотетичного клієнта, а відпрацьовувати власні дії 

контакту з цим гіпотетичним клієнтом. Практичною основою для 

розвитку професійно важливих навичок та вмінь у психологічному 

консультуванні стають навички комунікації. 

 
 

 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

107203 

Дата реєстрації авторського права 

 
11.08.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Анонімно 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

Товариство з обмеженою відповідальністю «Хенді.аі» 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Комп'ютерна програма 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Комп'ютерна програма «HANDY HUMAN FORCE» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Система управління цифровими асистентами. Дозволяє створити 

складні комунікаційні кампанії, розсилки, навчальні проекти, різні 

сценарії взаємодії з користувачами та управління контентом в 

цифрових асистентах. 
 

 

 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

107204 

Дата реєстрації авторського права 

 
11.08.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Подольский Василь Васильович, Антипкін Юрій Геннадійович, 

Подольський Володимир Васильович, Уманець Тетяна Рудольфівна, 

Лівшиць Людмила Аврамівна, Руденко Світлана Анатоліївна 
Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

Державна установа «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології імені 

академіка О. М. Лук'янової Національної академії медичних наук 

України» 
Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Науковий твір «Анкета вивчення поширеності захворювання на 

коронавірусну інфекцію у жінок з урахуванням стану загального, 

репродуктивного, психосоматичного здоров'я та медико-біологічних і 

соціологічних факторів ризику» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
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Анотація  

Анкета являє собою перелік питань-відповідей, які включають соціологічні 

дані та наявність вірогідних факторів ризику, висвітлюють питання 

стану психоемоційного, соматичного та репродуктивного здоров'я 

жінок, а також питання можливих шляхів зараження коронавірусом. 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

107205 

Дата реєстрації авторського права 

 
11.08.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Анонімно 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Літературний письмовий твір «ПРОГРАМА підготовки та підвищення 

кваліфікації працівників суб'єктів, що здійснюють або мають намір 

здійснювати міжнародні передачі товарів та послуг військового 

призначення та подвійного використання та товарів, які містять 

відомості, що становлять державну таємницю» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Програма є письмовим твором з викладанням матеріалу у певному 

вигляді, спеціальній послідовності та спеціального змісту і є результатом 

наукових напрацювань автора під час вже захищеного дисертаційного 

дослідження у галузі експортного контролю (доктора філософії в 

економіці). 
 

 
 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

107206 

Дата реєстрації авторського права 
 

11.08.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 

Хабібуллах Вахід 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 

 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 

Твір образотворчого мистецтва 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

Графічний твір «MUSTANG» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

Твір являє собою графічне зображення логотипу «MUSTANG». 

Графічна частина являє собою зображення коня, словесна частина - 

напис «MUSTANG», виконаний латиницею. 
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Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

107207 

Дата реєстрації авторського права 

 
11.08.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Зав'ялова Катерина Вадимівна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Ілюстрація, літературний письмовий твір, складений твір 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Опис з ілюстраціями «Путь к себе! - Потоки любви! Авторская 

трансформация психологическая игра Екатерины Завьяловой!» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Трансформаційно-психологічна гра Катерини Зав'ялової «Шлях до 

себе» - це інструмент, за допомогою якого крок за кроком ви знайдете 

відповідь на ваш запит, який не вирішується в логічному світі, і 

отримати ключові відповіді, як діяти, усвідомити джерело вашої 

проблеми і змінити своє життя на краще. 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

107208 

Дата реєстрації авторського права 

 
11.08.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Гнезділова Кіра Миколаївна 

Повне ім'я або 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 «Корпоративна культура викладача вищої школи: 

теоретичні і методичні засади формування» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

 
 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

107209 

Дата реєстрації авторського права 

 
11.08.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Коротюк Оксана Вікторівна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір 
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Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Літературний письмовий твір «Концепція та алгоритм роботи 

комп'ютерної програми «Єдиний реєстр нотаріальних документів 

 «E-notarius» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

107210 

Дата реєстрації авторського права 

 
11.08.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Волоткевич Олег 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) 

 

 

Сценарій до короткометражного художнього фільму «Блуд і Кавун» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Блуд - нетрадиційний психічний стан людини, коли вона не впізнає 

знайому місцевість і не може визначити напрямок руху; хаотичне та 

безцільне ходіння на місці. Блуд має здатність перевтілюватися на 

птаха, жінку, чоловіка, кота, собаку, світло, тощо. Найчастіше «чигає» 

на подорожнього на роздоріжжі. 

 
 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

107211 

Дата реєстрації авторського права 

 
11.08.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Руденко Сергій Васильович, Андрієвська Віра 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 «Анализ практического использования метода отбора проектов на 

базе теории возможностей» («Аналіз практичного використовування 

методу відбору проектів на базі теорії можливостей») 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  
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Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

107212 

Дата реєстрації авторського права 

 
11.08.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Андрієвська Віра 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 «Применение проектного потенциала и его составляющих в 

процессах управления» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

107213 

Дата реєстрації авторського права 

 
11.08.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Андрієвська Віра 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 «Project potencial within the entropic control methodology» 

(«Проектный потенциал в рамках энтропийной методологии 

управления») 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

 
 

 

 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

107214 

Дата реєстрації авторського права 

 
11.08.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Журавська Ірина Миколаївна, Бойко Анжела Петрівна, Обухова 

Катерина 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 «Вибір переможців» 
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Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Комп'ютерна програма призначена для вибору декількох переможців 

конкурентних заходів групою користувачів. Може бути використана 

при виборі медичних закладів - пацієнтами, призерів змагань - членами 

журі, вибіркових дисциплін - здобувачами вищої освіти тощо. Базується на 

модифікованому методі Борда. 

 
 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

107215 

Дата реєстрації авторського права 

 
11.08.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Ноженко Вікторія Юріївна, Родькін Дмитро Йосипович, Чорний 

Олексій Петрович 
Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Наукова стаття «Пускові режими асинхронного електропривода 

зарезонансної вібраційної машини» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
Опублікування: В. Ю. Ноженко, Д. Й. Родькін, О. П. Чорний. Пускові 

режими асинхронного електропривода зарезонансної вібраційної машини // 

Вісник Вінницького політехнічного інституту. - 2017. - № 4 (133). - С. 58-64. 
Анотація  

У науковій статті наведено результати розрахунку потужності приводних 

асинхронних двигунів нерегульованого електропривода для вібраційних 

машин із дебалансними віброзбуджувачами, які працюють у зарезонансній 

зоні. Розрахунок потужності орієнтований на пусковий режим роботи 

електропривода.  

 
 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

107216 

Дата реєстрації авторського права 

 
11.08.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Пономарьов Олег Володимирович, Грудєв Микита Андрійович 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір, складений твір, твір образотворчого 

мистецтва, фотографічний твір 
Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Збірник фоторобіт «Культурна візитівка України» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
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Анотація  

У збірнику представлені 24 обласні центри України, Крим, загальна 

картина і, звичайно ж, Кривий Ріг - всього 27 творів. Роботи виконані 

в стилі симбіозу поезії і цифрового живопису. У кожному місті 

креативно показані та описані віршами пам'ятки, історичні факти, 

нинішні події та місцеві «фішки». 

 
 

 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

107217 

Дата реєстрації авторського права 

 
11.08.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Туровцева Наталя Миколаївна, Бредіхіна Юлія Леонідівна, 

Подорожний Сергій Миколайович 
Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Письмовий твір «Робоча програма навчальної дисципліни 

Гарденотерапія з елементами ландшафтного дизайну» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Програма призначена для студентів спеціальності 206 Садово-паркове 

господарство. Передбачає набуття студентами теоретичних і практичних 

навичок з організації та створення садово-паркових об'єктів і 

ландшафтних локацій реабілітаційного та терапевтичного змісту, а 

також знань з гарденотерапії. 

 
 

 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

107218 

Дата реєстрації авторського права 

 
11.08.2021 

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 

 

 

Похідний твір 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Текст пісні «САДОК ВИШНЕВИЙ» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Квітучий аромат якраз ... Миттєво в пам'яті Тарас. 
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Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

107219 

Дата реєстрації авторського права 

 
11.08.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Осадча Тетяна Всеволодівна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Наукова стаття «Педагогічні умови формування виконавських умінь 

у процесі вокальної підготовки майбутніх учителів музичного 

мистецтва» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
Опублікування: Осадча Т. В. Педагогічні умови формування 

виконавських умінь у процесі вокальної підготовки майбутніх учителів 

музичного мистецтва // Наукові записки. РВВ ЦДПУ ім. В. Винниченка. - 

Кропивницький. - 2019. - Серія: Педагогічні науки. - Вип. 176. - С. 105-110. 
Анотація  

У статті розглянуто педагогічні умови формування виконавських 

умінь у процесі вокальної підготовки майбутніх учителів музичного 

мистецтва, зокрема уточнено комплекс педагогічних умов, за дотримання 

яких формування досліджуваного феномену буде більш ефективним. 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

107220 

Дата реєстрації авторського права 

 
11.08.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Осадча Тетяна Всеволодівна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Наукова стаття «Шляхи формування вольових якостей майбутніх 

учителів-хормейстерів у процесі фахової підготовки» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
Опублікування: Осадча Т. В. Шляхи формування вольових якостей 

майбутніх учителів-хормейстерів у процесі фахової підготовки // 

Науковий журнал «Інноваційна педагогіка». - Одеса : Гельветіка. - 

2020. - Вип. 23. Т. 2. - С. 70-75. 
Анотація  

У статті розглянуто проблему формування вольових якостей майбутніх 

учителів-хормейстерів у процесі фахової підготовки, зокрема уточнено 

шляхи формування досліджуваного феномена. 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

107221 

Дата реєстрації авторського права 

 
11.08.2021 
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Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Ноженко Вікторія Юріївна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Наукова стаття «Управление параметрами вынуждающей силы 

двухвального дебалансного вибровозбудителя вибрационной площадки» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
Опублікування: В. Ю. Ноженко. Управление параметрами вынуждающей 

силы двухвального дебалансного вибровозбудителя вибрационной 

площадки // Електромеханічні і енергозберігаючі системи. - Кременчук : 

КрНУ, 2013. - Вип. 4/2013 (24). - С. 37-44. 
Анотація  

У науковій статті для підвищення ефективності роботи вібраційних 

площадок запропоновано розрив механічного зв'язку між валами 

приводних двигунів і використання регульованого електропривода. 

Виведено вирази для визначення результуючої змушуючої сили 

двохвального дебалансного віброзбуджувача. 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

107222 

Дата реєстрації авторського права 
 

11.08.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 

Ноженко Вікторія Юріївна, Родькін Дмитро Йосипович 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 

 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

Наукова стаття «Вибрационные системы с двухвальными дебалансными 

вибровозбудителями: применение и направление исследований» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
Опублікування: В. Ю. Ноженко, Д. И. Родькин. Вибрационные системы с 

двухвальными дебалансными вибровозбудителями: применение и 

направление исследований // Електромеханічні і енергозберігаючі 

системи. - Кременчук : КрНУ, 2014. - Вип. 4/2014 (28). - С. 48-57. 
Анотація  

У науковій статті наведено аналітичний огляд застосування та напрямів 

наукових досліджень вібраційних систем з двовальними дебалансними 

віброзбуджувачами. Наведено класифікацію дебалансних віброзбуджувачів 

за основними ознаками. Розглянуто тенденції побудови систем управління 

параметрами коливань. 
 
 

 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

107223 

Дата реєстрації авторського права 
 

11.08.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 

Шляхтюк Сергій Костянтинович, Шляхтюк Елеонора Дамирівна 
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Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір, створений для кіно 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Сценарій фільму «Кохання без вагання» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Ігор - найкращий організатор весіль, він аналізує клієнтів до дрібниць, 

та немов читає їх думки. Він втілює найзаповітніші мрії, для нього не 

має слова «неможливо». Але після останнього замовлення він не може 

знайти собі місця. 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

107224 

Дата реєстрації авторського права 

 
11.08.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Кабаченко Володимир Петрович 

Повне ім'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 «Стріляти на слові амінь. Антін Головатий і Сидір Білий» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Зображено постаті очильників Війська Запорізького А. Головатого і  

С. Білого зі зброєю в руках на тлі військового прапора. В центрі композиції 

уривок з тексту думи А. Головатого, нижче тексту зображення птаха і 

колісної ліри. 

 
 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

107225 

Дата реєстрації авторського права 

 
11.08.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Кабаченко Володимир Петрович 

Повне ім'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 «Бандура» (диптих)» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
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Анотація  

Зображено козака у червоному жупані на коні (права частина) та 

бандуру (ліва частина). Різномасштабні простори поєднуються загальним 

простором лиману і його берегів. 

 
 

 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

107226 

Дата реєстрації авторського права 

 
11.08.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Коцаренко Віктор Олексійович, Соловей Людмила Валентинівна, 

Мірошніченко Наталія 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 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Навчальний посібник «Математичні розрахунки у MS EXCEL» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Розглянуто приклади розв'язання навчальних та інженерних задач з 

використанням можливостей пакета MS Excel, який є складовим 

додатком MS Office2010. 
 
 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

107227 

Дата реєстрації авторського права 

 
11.08.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Соловей Людмила Валентинівна, Мірошніченко Наталія 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 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру «Методичні 

вказівки для виконання розрахункових завдань «Інженерні розрахунки в 

середовищах MS Excel і MathCad» з дисциплін «Інформатика», 

«Обчислювальна математика і програмування» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Розроблені для студентів хімічних спеціальностей, які виконують 

розрахункові завдання з курсів «Інформатика», «Обчислювальна 

математика і програмування». 
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Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

107228 

Дата реєстрації авторського права 

 
11.08.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Захарова Еліна Володимирівна, Ряпухін Віталій Миколайович 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

Харківський національний автомобільно-дорожній університет 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір науково-практичного характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Твір науково-практичного характеру «Аналіз природно-кліматичних 

факторів для формування бази даних ГІС - «автомобільна дорога» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

У зв'язку із суттєвими змінами температурного режиму й пов'язаного 

з ним водно-теплового режиму конструкцій нежорсткого дорожнього 

одягу, виникає потреба у корегуванні або розробленні нового кліматичного 

районування України. 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

107229 

Дата реєстрації авторського права 

 
11.08.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Мусієнко Ігор Володимирович, Казаченко Людмила Михайлівна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

Харківський національний автомобільно-дорожній університет 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір науково-практичного характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Твір науково-практичного характеру «Застосування ГІС-технологій 

та робота тахеометра для реконструкції мостової споруди» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Проектування лінійних споруд - автошляхів, мостів тощо, пов'язано з 

проведенням топографо-геодезичних вимірювань на місцевості. 
 
 
 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

107230 

Дата реєстрації авторського права 
 

11.08.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 

Мусієнко Ігор Володимирович, Казаченко Людмила Михайлівна 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 

Харківський національний автомобільно-дорожній університет 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 

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

твору (творів) 

 

 

Твір науково-практичного характеру «Результати дослідження осідань 

гуртожитку ХНАДУ № 5 у 2018 році» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Розглядається дослідження вертикальних осідань гуртожитку ХНАДУ 

№ 5 у 2018 році. 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

107231 

Дата реєстрації авторського права 

 
11.08.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Тимошевський Владислав Вікторович 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

Харківський національний автомобільно-дорожній університет 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір науково-практичного характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Твір науково-практичного характеру «Європейський досвід експропріації 

земель» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Питання права власності на землю з часів прийняття Україною 

незалежності і досі залишається надзвичайно важливим та актуальним, і 

дотепер проходить період реформування, змін та розвитку. 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

107232 

Дата реєстрації авторського права 

 
11.08.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Захарова Еліна Володимирівна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

Харківський національний автомобільно-дорожній університет 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір науково-практичного характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Твір науково-практичного характеру «Обґрунтування меж кліматичних 

районів території України в умовах сучасних змін клімату» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

На сьогодні вже чітко існує стрімка тенденція до суттєвих змін клімату 

України, зокрема до зміни температурного режиму й пов'язаного з ним 

водно-теплового режиму конструкцій нежорсткого дорожнього одягу. 
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Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

107233 

Дата реєстрації авторського права 

 
11.08.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Тимошевський Владислав Вікторович 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

Харківський національний автомобільно-дорожній університет 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір науково-практичного характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Твір науково-практичного характеру «Особливості впорядкування 

території земельних ділянок трикутної форми» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

На сьогодні агроландшафти є важливим компонентом цілісної 

системи навколишнього природного середовища. 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

107234 

Дата реєстрації авторського права 

 
11.08.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Дорожко Євген Вікторович, Батракова Анжеліка Геннадіївна, 

Тимошевський Владислав Вікторович, Захарова Еліна Володимирівна 
Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

Харківський національний автомобільно-дорожній університет 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір науково-практичного характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Твір науково-практичного характеру «Ensuring adhesion between the 

asphalt-concrete road surface and rigid base at the roadbed design stage» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

 
 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

107235 

Дата реєстрації авторського права 

 
11.08.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Дорожко Євген Вікторович, Казаченко Людмила Михайлівна, Урдзік 

Сергій Миколайович, Коваленко Людмила Олександрівна 
Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

Харківський національний автомобільно-дорожній університет 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

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

твору (творів) 

 

 

Твір науково-практичного характеру «Методичні вказівки «Методи 

моделювання та оптимізації в геодезії» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

В даний час у зв'язку з повсюдним використанням в інженерній 

практиці методів автоматизованого проектування, а також з 

впровадженням геоінформаційних систем в різні галузі життєдіяльності 

людини все більше широке застосування знаходить цифрове моделювання 

місцевості. 
 
 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

107236 

Дата реєстрації авторського права 
 

11.08.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 

Коваленко Людмила Олександрівна, Ємець Володимир Андрійович 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 

Харківський національний автомобільно-дорожній університет 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 

Літературний письмовий твір науково-практичного характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

Твір науково-практичного характеру «Методичні вказівки «Картографія» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

Методичні вказівки складено згідно з навчальною програмою дисципліни 

«Картографія» для вищих навчальних закладів. 
 
 
 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

107237 

Дата реєстрації авторського права 
 

11.08.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 

Коваленко Людмила Олександрівна, Ємець Володимир Андрійович 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 

Харківський національний автомобільно-дорожній університет 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 

Літературний письмовий твір науково-практичного характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

Твір науково-практичного характеру «Методичні вказівки «Геодезичні 

розбивочні роботи» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

Предметом навчальної дисципліни є принципи виконання і застосування 

інженерно-геодезичних робіт при будівництві та експлуатації транспортних 

споруд, що забезпечують подальший процес проектування, будівництва та 

реконструкції об'єктів. 
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Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

107238 

Дата реєстрації авторського права 

 
11.08.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Фоменко Галина Романівна, Арсеньєва Наталія Олександрівна, 

Саркісян Гор Саркісович, Синовець Оксана Сергіївна 
Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

Харківський національний автомобільно-дорожній університет 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір науково-практичного характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Твір науково-практичного характеру «Методичні вказівки «Методи 

наукових досліджень, інноваційна діяльність» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Методичні вказівки до практичних занять підготовлені відповідно до 

робочої програми дисципліни «Методи наукових досліджень, інноваційна 

діяльність» для вищих навчальних закладів. 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

107239 

Дата реєстрації авторського права 

 
11.08.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Водка Вікторія Славамирівна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «ТИНК ТЕНК ЮКРЕЙН» 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір практичного характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Опис проекту «Фестиваль під відкритим небом «Зоряна Ніч» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Фестиваль є популяризацією українського сучасного кіно серед населення 

та побудова діалогу між митцями та глядачами, щоб надати кіномитцям 

шанс почути думку свого глядача. Відгуки спонукають в майбутньому 

на створення інших культурних заходів, девелопмент суспільно-важливих 

проектів. 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

107240 

Дата реєстрації авторського права 

 
11.08.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Краснянський Олександр Миколайович 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

Товариство з обмеженою відповідальністю «Скана» 
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Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Комп'ютерна програма 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Комп'ютерна програма «Web-сайт www.scana.com.ua с кабинетом 

клиента my.scana.net.ua» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Призначення програми - ознайомлення користувачів програми зі 

спектром послуг, що надаються компанією. У програмі є інтерактивне 

меню-навігатор по розділах сайту, розділи з описом, що надаються 

компанією, форма зворотного зв'язку і особистий кабінет клієнта. 

 
 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

107241 

Дата реєстрації авторського права 

 
11.08.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Соловйов Андрій Ігорович 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру «Методичні 

рекомендації та індивідуальні завдання для самостійної роботи студентів з 

навчальної дисципліни «Менеджмент та адміністрування» для здобувачів 

першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю  

073 «Менеджмент» галузі знань 07 «Управління та адміністрування» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Для студентів вищих навчальних закладів освіти. 

 
 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

107242 

Дата реєстрації авторського права 

 
11.08.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Соловйов Андрій Ігорович 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру «Методичні 

рекомендації щодо контрольних робіт з навчальної дисципліни 

«Менеджмент та адміністрування» для здобувачів першого (бакалаврського) 

рівня вищої освіти за спеціальністю 073 «Менеджмент» галузі знань 

07 «Управління та адміністрування» 
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Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Для студентів вищих навчальних закладів освіти. 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

107243 

Дата реєстрації авторського права 

 
11.08.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Плахотнюк Наталія Григорівна, Сімутіна Яна Володимирівна, 

Дубенко Світлана Дмитрівна, Мельниченко Віктор Іванович 
Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір навчального характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Літературний письмовий твір навчального характеру «Методичні 

рекомендації до вивчення навчальної дисципліни «Процесуальна 

діяльності органів публічного управління» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
Опублікування: Процесуальна діяльність органів публічного 

управління : метод. рек. до вивч. навч. дисципліни (для слухачів 

спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування») ; розробн. : 

Н.Г. Плахотнюк, Я. В. Сімутіна, С. Д. Дубенко, В. І. Мельниченко. - 43 с. 
Анотація  

Методичні рекомендації містять програму, тематичний план, теми, 

плани, анотований конспект лекцій, теми практичних занять, вимоги 

до написання контрольної роботи, перелік контрольних питань та 

бібліографічний список до вивчення навчальної дисципліни. 
 
 

 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

107244 

Дата реєстрації авторського права 

 
11.08.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Макарова Юлія Олександрівна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Науковий твір «Спосіб впровадження гіалуронової кислоти в шкіру» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Даний метод передбачає використання порошку або складів на основі 

гіалуронової кислоти в порошкоподібної формі за допомогою апаратів 

з мікроголками. За допомогою такої техніки гіалуронова кислота у 

високій концентрації проникає у глибокі шари шкіри.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

107245 

Дата реєстрації авторського права 

 
11.08.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Бугров Олександр Валентинович, Бугрова Олена Олександрівна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Стаття «Концептуальна модель аналізу динаміки цінності проєкту в 

умовах невизначеності» («Neo - dynamics») 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Розроблено концептуальну процедуру аналізу динаміки цінності проєкту, 

досягнуту внаслідок інжинірингу (вдосконалення дизайну), в умовах 

невизначеності, започаткований підхід, в методологічному контексті 

пов'язаний з масивом ізоцінностей, кожна з яких має свій рівень 

оптимізму щодо прогнозу коштів. 
 
 
 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 

 

 

107246 

Дата реєстрації авторського права 
 

11.08.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 

Корнилюк Анна Валентинівна, Поліщук Євгенія Анатоліївна, 

Іващенко Алла Іванівна, Безверхий Костянтин Вікторович 
Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 

 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру «Кластерний 

аналіз регіонів за ключовими індикаторами розвитку МСБ» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

 
 
 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

107247 

Дата реєстрації авторського права 
 

11.08.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 

Муртазієв Ернест Гафарович 

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 «Науково-

методичний семінар «Математика - основа матеріального миру» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Даний твір показує цілісне відображення компонентів математичної 

науки в шкільному змісті математичної освіти; орієнтацію на інтегровані 

курси математики; посилення прикладної спрямованості навчання 

математики; використання в процесі навчання нових інформаційних 

технологій. 

 
 

 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

107248 

Дата реєстрації авторського права 

 
11.08.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Фоменко Володимир Геннадійович 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру «Науково-методичний 

семінар «Проблема аксіоматичної побудови математики» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Сучасні математичні теорії ґрунтуються, як правило, на аксіомах. 

Даний семінар присвячений історичному огляду і проблемам, які 

виникають при аксіоматичному підході до побудови математики. 

 
 

 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

107249 

Дата реєстрації авторського права 

 
11.08.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Трусова Наталя Вікторівна, Радченко Наталія Геннадіївна, Рубцова 

Наталя Миколаївна 
Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Науковий твір «Моделі банківського кредитування підприємств 

аграрної галузі» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
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Анотація  

У статті проведено аналіз сучасного стану кредитування аграрних 

підприємств; систематизовано кредитні пропозиції провідних банків 

України; визначені недоліки та переваги різних моделей банківського 

кредитування - класичний кредит на інвестиційні цілі та поточне 

фінансування, вексельні програми. 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

107250 

Дата реєстрації авторського права 

 
11.08.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Рубцова Наталя Миколаївна, Радченко Наталія Геннадіївна, Трусова 

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) 

 

 

Науковий твір «Страховий захист агровиробників України: огляд 

страхових компаній і продуктів» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

У статті проведено аналіз роботи страхових компаній на ринку 

агрострахування, розглянуто основні страхові продукти, що 

надаються страховиками з метою захисту агробізнесу, досліджено 

роботу держави в напрямку підтримки аграріїв у сфері страхування 

сільськогосподарської продукції. 

 
 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

107251 

Дата реєстрації авторського права 

 
11.08.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Рубцов Микола Олексійович, Спірінцев Дмитро Васильович, Раділова 

Христина Ігорівна, Власенко Олександра Олегівна 
Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Стаття «Математичне моделювання періодичних процесів за 

допомогою рядів Фур'є» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
Опублікування: Рубцов М. О., Спірінцев Д. В., Раділова Х. І., Власенко О. О. 

Математичне моделювання періодичних процесів за допомогою рядів 

Фур'є // Сучасні проблеми моделювання. - Випуск 22. - С. 142-152. 
Анотація  

Стаття присвячена математичному моделюванню періодичних 

процесів за допомогою рядів Фур'є. Предметом дослідження в роботі 
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став аналіз періодичних, циклічних, коливальних процесів. Математичне 

моделювання за допомогою рядів Фур'є дозволяє зробити аналіз впливу 

змін на різні елементи процесів. 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

107252 

Дата реєстрації авторського права 

 
11.08.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Рубцов Микола Олексійович 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру «Науково-методичний 

семінар «Застосування статистичних критеріїв при обробці науково-

педагогічних експериментів» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Для обробки науково-педагогічних експериментів застосовуються 

статистичні критерії. Даний семінар присвячений обґрунтуванню 

вибору статистичного критерію та його використанню з подальшими 

висновками по прийнятих гіпотезах. 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

107253 

Дата реєстрації авторського права 

 
12.08.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Запотічна Роксолана Андріївна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Навчальний посібник «English for Specific Purposes: Economics in Use» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

 
 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

107254 

Дата реєстрації авторського права 

 
12.08.2021 
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Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 

Бойко Олеся Теодозівна, Головач Тетяна Миколаївна, Сковронська 

Ірина Юріївна 
Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 

 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

Навчальний посібник «Introduction to Business Speaking. Вступ до 

ділового спілкування» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

 
 

 
 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

107255 

Дата реєстрації авторського права 
 

12.08.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 

Кузьо Любов Іванівна, Кащук Мар'яна 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) 
 

 

Навчальний посібник «English Grammar in Practice» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

 
 

 
 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

107256 

Дата реєстрації авторського права 
 

12.08.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 

Кузьо Любов Іванівна 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 

 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

Навчальний посібник «English for Specific Purposes: Psychology in Use. 

Part I (Англійська мова для спеціальних цілей: Психологія у практиці. 

Частина І)» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  
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Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

107257 

Дата реєстрації авторського права 

 
12.08.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Вербицька Христина 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 «English Course for Law Enforcement Professionals. 

Part I (Курс професійної англійської мови для правоохоронців. 

Частина І)» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

107258 

Дата реєстрації авторського права 

 
12.08.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Аркадий Александров (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 «Научиться вновь доверять» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

107259 

Дата реєстрації авторського права 

 
12.08.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Аркадий Александров (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 «Level» 
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Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

 
 
 
 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

107260 

Дата реєстрації авторського права 
 

12.08.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 

Бурцева Олена Георгіївна, Бєльчев Павло Васильович 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 

 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру «Науково-методичний 

семінар «Медіаосвітні технології в професійній діяльності вчителя» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

Для формування у вчителів закладів загальної середньої освіти та 

здобувачів вищої освіти спеціальностей 014. 04 Середня освіта певних 

знать і умінь з основ медіаосвіти, медіаосвітніх технологій та аудіовізуальної 

грамотності щодо вирішення сучасних медіапедагогічних проблем. 
 
 
 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

107261 

Дата реєстрації авторського права 
 

12.08.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 

Власов Денис Юрійович 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 

 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 

Збірник творів, фотографічний твір 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

Збірка фотографічних творів «Fotobox Liberty and iSmart 2021» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

 
 
 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

107262 

Дата реєстрації авторського права 
 

12.08.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 

Колесник Оксана Леонідівна, Колосніченко Олена Володимирівна, 

Остапенко Наталія Валентинівна, Гайова Інна Лаврентіївна 
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Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 

 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 

Збірник творів, твір ужиткового мистецтва 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

Збірка творів образотворчого мистецтва «Колекція жіночого одягу» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

 
 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

107263 

Дата реєстрації авторського права 
 

12.08.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 

Светлана Иолова (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 «Дневник эзотерички» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

Книга «Дневник эзотерички» - це справжній щоденник автора. У 

своєму щоденнику авторка описує життя людини, яка має надзвичайні 

здібності, бачити інший світ - тонкий світ енергій. І якими фантастичними 

не здавалися б історії - це все справді було у житті. 
 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

107264 

Дата реєстрації авторського права 
 

12.08.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 

Полякова Ганна Анатоліївна, Раєвнєва Олена Валентинівна, Азізова 

Катерина Михайлівна 
Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 

 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

Науковий твір «Модель формування конкурентоспроможності 

університету на засадах управління якістю освіти» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

Розглянуто питання розвитку університету в конкурентному просторі 

вищої освіти, забезпечення і підвищення якості освіти. 
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Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

107265 

Дата реєстрації авторського права 

 
12.08.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Кур'янович Ганна Євгенівна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Книга «Эмоциональная ароматерапия на пальцах» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Ця книга про те, як аромат впливає на роботу головного мозку, за які 

емоції відповідає кожен конкретний аромат. Книга розкриває результати, 

основані на статистичних даних з практики автора. 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

107266 

Дата реєстрації авторського права 
 

13.08.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 

Довженко Євгенія Володимирівна, Чечет 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) 
 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру «Юридизація 

технічних норм» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

У статті узагальнено наукові підходи до визначення поняття юридизації та 

її складових, з'ясовано мету, об'єкти та суб'єкти юридизації та обґрунтовано 

передумови, що надають юридизації технічних норм важливого значення у 

подальшому розвитку правової регламентації суспільних відносин. 
 
 
 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

107267 

Дата реєстрації авторського права 
 

13.08.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 

Войтко Анатолій Сергійович 

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 «Text Preprocessing Lib» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Комп'ютерна програма, яка імплементує очищення тексту для 

комп'ютерної обробки природної мови, а саме видалення службових 

символів та символів пунктуації, цифр, розмітки, стоп-слів, які не 

несуть практичної користі, приведення слів до нормальної форми для 

подальшого аналізу та уніфікації. 
 
 
 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

107268 

Дата реєстрації авторського права 
 

13.08.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 

Одинцова Катерина 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) 
 

 

Малюнок з описом «Атлас рефлекторних точок для гірудопластики 

Одинцової» («Атлас гірудопластики») 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

Малюнок з описом «Атлас рефлекторних точок для гірудопластики 

Одинцової» призначений для застосування в сфері омолодження та 

ліфтингу шкіри та м'язів обличчя за допомогою медичних п'явок. В 

Атласі визначені точки, які покращують кровообіг та стимулюють 

лімфатичну систему обличчя. 
 
 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

107269 

Дата реєстрації авторського права 
 

13.08.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 

Кізляр Олександр 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) 
 

 

Малюнок «ВАШЕ ПИВО СВІЖЕ ПИВО» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  
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Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

107270 

Дата реєстрації авторського права 

 
13.08.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Астори Тейл (псевдонім), Кіра Тейл (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 «Оковы Чести» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Життя Емілі далеке від поняття звичайного. Оточення дівчини - 

консервативна сім'я. Поки в один переломний момент Емілі не 

приймає для себе рішення втекти від усього в лякаючу невідомість та 

загрози перевернути її життя. 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

107271 

Дата реєстрації авторського права 

 
13.08.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Helena LeLeka (псевдонім) 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Твір образотворчого мистецтва 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Графічне зображення «Руническая формула «Цветок достатка» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Рунична формула «Цветок достатка» - формула фінансового 

благополуччя. 

 
 

 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

107272 

Дата реєстрації авторського права 

 
13.08.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

протоиерей Андрей Дербин (псевдонім) 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір релігійного характеру, складений твір 
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Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Збірка літературних письмових творів «МОЛИТВОСЛОВ» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Твір є оригінально упорядкованим автором збірником канонічних та 

сучасних молитов, духовних текстів і псалмів. Молитовник складається з 

30 молитов. 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

107273 

Дата реєстрації авторського права 

 
13.08.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Ільченко Олександр Васильович 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Стаття «Міжнародний досвід застосування запобіжних заходів щодо 

неповнолітніх» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
Опублікування: Ільченко О. В. Міжнародний досвід застосування 

запобіжних заходів щодо неповнолітніх // Правові горизонти. - 2018. - 

Вип. 8 (21). - С. 90-95. 
Анотація  

У статті проаналізовано та досліджено нормативно-правові акти, які 

містять у собі положення, що стосуються застосування запобіжних 

заходів у кримінальному провадженні та практика впровадження 

Європейського досвіду в національному судочинстві. 

 
 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

107274 

Дата реєстрації авторського права 

 
13.08.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Беспарточна Олена Іванівна, Замелюк Марія Іванівна, Левицька 

Валентина Анатоліївна, Хомярчук Алла 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 «Педагогіка партнерства в освітньому 

середовищі: теорія і технологія» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
Опублікування: Беспарточна О., Замелюк М., Левицька В., Хомярчук А. 

Педагогіка партнерства в освітньому середовищі: теорія і технологія. 

Навчальний посібник. - Луцьк : ПП Іванюк В. П., 2021. - 156 с. 
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Анотація  

У навчальному посібнику розкрито загальні засади феномену педагогіки 

партнерства в освітньому середовищі. Автори акцентують увагу на 

педагогіці партнерства в закладі дошкільної освіти з батьками вихованців; 

на сучасній модифікації технологій співробітництва у розвитку 

особистості дитини. 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

107275 

Дата реєстрації авторського права 

 
13.08.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Романова Уляна Василівна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір практичного характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Книга «Шерстяной мальчик. О чем молчат дети» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

В книзі зібрані вірші, які можуть стати справжньою психотерапією 

для дітей та дорослих. В цих віршах світ дітей, побачений очима 

психотерапевта і мами двох хлопців. І цей світ дуже різний: щасливий 

і сумний, часом лякаючий і одинокий. 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

107276 

Дата реєстрації авторського права 
 

13.08.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 

Ільченко Олександр Васильович 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 

 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

Стаття «Децентралізація влади в Україні, шлях до подолання 

корупції: адміністративно-правові аспекти» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

Опублікування: Ільченко О. В. Децентралізація влади в Україні, шлях 

до подолання корупції: адміністративно-правові аспекти // Юридичний 

науковий електронний журнал. - 2020. - Вип. № 4 - С. 155-157. 
Анотація  

Стаття присвячена дослідженню реформування національного 

законодавства у сфері децентралізації органів державної влади в 

Україні. Децентралізація розглядається як один із дієвих засобів 

боротьби з корупцією в органах державної влади та місцевого 

самоврядування. 
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Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

107277 

Дата реєстрації авторського права 

 
13.08.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Ільченко Олександр Васильович 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Стаття «Державний кордон як об'єкт адміністративно-правової 

діяльності органів Державної митної служби» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
Опублікування: Ільченко О. В. Державний кордон як об'єкт 

адміністративно-правової діяльності органів Державної митної служби // 

Правові горизонти. - 2020. - Вип. № 25 (38). - С. 81-85. 
Анотація  

У статті розглянуто проблемні питання щодо забезпечення охорони 

державного кордону України. Належне функціонування будь-якої 

країни, рівень її соціального та економічного розвитку безпосередньо 

залежать від надійної охорони, захисту та стабільності державних 

кордонів. 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

107278 

Дата реєстрації авторського права 

 
13.08.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Ільченко Олександр Васильович 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Стаття «Правові аспекти створення та діяльності Державного бюро 

розслідувань» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
Опублікування: Ільченко О. В. Правові аспекти створення та діяльності 

Державного бюро розслідувань // Порівняльно-аналітичне право. - 

2017. - Вип. № 4. - С. 281-283. 
Анотація  

Стаття присвячена науковому аналізу та дослідженню організаційно-

правових засад щодо створення та діяльності Державного бюро 

розслідувань. Визначено проблемні питання та шляхи їх усунення. 

Проведено аналіз міжнародного досвіду щодо створення аналогічних 

органів. 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

107279 

Дата реєстрації авторського права 

 
13.08.2021 
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Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Ільченко Олександр Васильович 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Стаття «Національна поліція в системі правоохоронних органів: 

правові принципи діяльності» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
Опублікування: Ільченко О. В. Національна поліція в системі 

правоохоронних органів: правові принципи діяльності // Правові 

горизонти. - 2018. - Вип. № 13 (26). - С. 102-106. 
Анотація  

У статті розглядаються актуальні питання у сфері реформування 

Національної поліції України. Під час проведення реформування 

правоохоронної системи України необхідно визначити місце Національної 

поліції в системі Міністерства внутрішніх справ України, форми їх 

взаємодії та способи координації. 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

107280 

Дата реєстрації авторського права 

 
13.08.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Овсієнко 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 «Практико-орієнтована система вправ і завдань з 

вивченням української мови як іноземної в закладах вищої освіти» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
Опублікування: Овсієнко Л. М. Практико-орієнтована система вправ і 

завдань з вивченням української мови як іноземної в закладах вищої 

освіти // Актуальні питання гуманітарних наук. - 2020. - Вип. 28, Том 3. - 

С. 135-140. 
Анотація  

У пропонованій публікації закцентовано увагу на проблемі створення 

раціональної системи вправ і завдань з вивчення української мови як 

іноземної та формування у студентів комунікативної компетентності. 

 
 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

107281 

Дата реєстрації авторського права 

 
13.08.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Овсієнко Людмила Миколаївна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 
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Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Наукова стаття «Компетентнісно спрямована підготовка майбутніх 

учителів української мови і літератури» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
Опублікування: Овсієнко Л. М. Компетентнісно спрямована 

підготовка майбутніх учителів української мови і літератури // Topical 

issues of education: Collective monograph. Pegasus Publishing. - 2018. -  

P. 130-147. 
Анотація  

У наданому розділі монографії робиться спроба схарактеризувати 

особливості компетентнісно спрямованої підготовки майбутніх учителів 

української мови і літератури. Зазначено, що основними підходами до 

навчання студентів-філологів є особистісно орієнтований, комунікативно-

діяльнісний, компетентнісний. 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

107282 

Дата реєстрації авторського права 

 
13.08.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Овсієнко 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 «Текст як основа культурологічного підходу до навчання 

української мови як іноземної в сучасних закладах вищої освіти» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
Опублікування: Овсієнко Л. М. Текст як основа культурологічного 

підходу до навчання української мови як іноземної в сучасних закладах 

вищої освіти // Science and society: Collection of scientfic articles. Fadette 

editions. - 2020. - P. 81-85. 
Анотація  

У цій науковій статті автор зосереджує увагу на вимогах до змістового 

наповнення навчальних текстів для опанування українською мовою. 

Запропоновано зразки текстів із завданнями, спрямованими на засвоєння 

української лексики студентами-іноземцями. 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

107283 

Дата реєстрації авторського права 

 
13.08.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Овсієнко Людмила Миколаївна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 
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Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Наукова стаття «Вплив загальноєвропеських тенденцій на 

полілінгвальне навчання в Німеччині» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

Опублікування: Овсієнко Л. М. Вплив загальноєвропеських тенденцій 

на полілінгвальне навчання в Німеччині // Research and Innovation: 

Collection of scientific articles. Yunona Publishing. - 2020. - P. 191-195. 
Анотація  

У статті розглянуто феномен полілінгвальної освіти, проблеми і 

перспективи впровадження полілінгвальних програм в освітніх 

закладах Німеччини. 
 
 
 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

107284 

Дата реєстрації авторського права 
 

13.08.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 

Овсієнко 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 «Технологія навчання української мови як іноземної в 

закладах вищої освіти України» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

Опублікування: Овсієнко Л. М. Технологія навчання української мови 

як іноземної в закладах вищої освіти України // Вісник Національного 

авіаційного університету. Серія: Педагогіка. Психологія: зб. наук. пр. - 

2020. - Вип. 1 (16). - С. 109-116. 
Анотація  

Метою цієї статті є пошук ефективної технології навчання української 

мови як іноземної. Реалізується вона через виконання конкретних 

завдань, а саме: автор з'ясовує сучасні тенденції в методиці навчання 

української мови як іноземної тощо. 
 
 
 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

107285 

Дата реєстрації авторського права 
 

13.08.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 

Крамаренко 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) 
 

 

Наукова стаття «Методологічне забезпечення бюджетної політики 

місцевого рівня» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

Опублікування: Крамаренко О. А. Методологічне забезпечення 

бюджетної політики місцевого рівня // Наукові записки Національного 

університету «Острозька Академія». - 2016. - № 2 (30). - С. 69 -75. 
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Анотація  

Розглянуто можливість запровадження відповідної методології розрахунку 

на певному інтервалі часу показника запасу стійкості бюджетної 

системи, який повинен враховувати показники питомої ваги дебіторської 

та кредиторської заборгованості зведеного державного та місцевих 

бюджетів. 
 
 
 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

107286 

Дата реєстрації авторського права 
 

13.08.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 

Харченко Тетяна Гадульзянівна, Боцман Анна Василівна 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 

 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 

Літературний письмовий твір навчального характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

Навчальний посібник «Практикум з італійської мови для учнів 

старшої профільної школи «L'ITALIANO È FACILE» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

Практикум з італійської мови був розроблений для розвитку 

італійськомовної компетентності в говорінні в учнів старшої профільної 

школи. Навчальний посібник складається з 2 блоків: вправи за темами та 

лексичні додатки. 
 
 
 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

107287 

Дата реєстрації авторського права 
 

13.08.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 

Літовченко Ольга Василівна 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 

 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

Стаття «Сучасні підходи до комплексної психокорекційної роботи з 

подолання заїкання у дошкільників» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

 
 
 

 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

107288 

Дата реєстрації авторського права 

 
13.08.2021 
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Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Літовченко Ольга Василівна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Стаття «Шляхи профілактики та корекції затяжних форм заїкання у 

дітей» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

 

 
 

 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

107289 

Дата реєстрації авторського права 

 
13.08.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Титов Андрій Ігорович 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір, складений твір, фотографічний твір 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Літературний письмовий твір із ілюстраціями та фотографіями 

«Стандарти фірмового стилю та дизайну «ОЛІМП» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

 

 
 

 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

107290 

Дата реєстрації авторського права 

 
13.08.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Крижна Вероніка Аркадіївна 

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) 

 

 

Опис проекту «Концепція створення телевізійної програми «По-людськи» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
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Анотація  

Суспільство потребує роз'яснення та обговорення нагальних соціальних 

проблем. Плюси та мінуси вакцинації, освіта школярів та їхні потреби, 

куди подіти сміття, як почати «жити по-людськи» - ось те, що справді 

хочуть знати українці. 

 
 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

107291 

Дата реєстрації авторського права 

 
13.08.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Крамаренко 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) 

 

 

Наукова стаття «Модель оцінки результативності видатків місцевого 

бюджету» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
Опублікування: Крамаренко О. А. Модель оцінки результативності 

видатків місцевого бюджету // Глобальні та національні проблеми 

економіки. - 2015. - Випуск 8. - С. 1013-1016. 
Анотація  

У статті досліджено проблеми підвищення результативності бюджетного 

процесу в умовах проведення бюджетної реформи. 

 
 

 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

107292 

Дата реєстрації авторського права 

 
13.08.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Крамаренко 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) 

 

 

Наукова стаття «Роль бюджетної політики в забезпеченні місцевого 

економічного розвитку» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
Опублікування: Крамаренко О. А. Роль бюджетної політики в забезпеченні 

місцевого економічного розвитку // Економіка. Фінанси. Право. - 2015. - 

№ 12/2. - С. 34-37. 
Анотація  

У статті досліджено вплив бюджетної політики на економічний 

розвиток регіонів. 
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Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

107293 

Дата реєстрації авторського права 

 
13.08.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Крамаренко 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) 

 

 

Наукова стаття «Концептуальні основи формування бюджетної 

політики місцевого рівня» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
Опублікування: Крамаренко О. А. Концептуальні основи формування 

бюджетної політики місцевого рівня // Формування ринкових відносин 

в Україні. - 2015. - № 11 (174). - С. 148-152. 
Анотація  

У статті досліджено та систематизовано наукові підходи щодо визначення 

поняття «бюджетна політика». Запропоновано авторське визначення 

бюджетної політики регіону. Виокремлено функції реалізації бюджетної 

політики на місцевому рівні. 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

107294 

Дата реєстрації авторського права 

 
13.08.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Тимчик Олена Анатоліївна, Жукова 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) 

 

 

Стаття «Формування інклюзивного простору в сучасному університеті: 

індивідуалізація та уніфікація» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Забезпечення якісної інклюзії у закладах вищої освіти є однією з умов 

сталого розвитку України. Проаналізувавши сайти окремих університетів 

України, автори пропонують розробити уніфікований підхід до надання 

особливих освітніх послуг. 
 

 

 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

107295 

Дата реєстрації авторського права 

 
13.08.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Соболєва-Терещенко Олена Анатоліївна, Жукова Юлія 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 «Stress testing of the banking systems: Approach of Ukraine» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

 
 

 
 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

107296 

Дата реєстрації авторського права 
 

13.08.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 

Рамський Андрій Юрійович, Жукова Юлія Миколаївна, Обушний 

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 «Ринок цінних паперів у питаннях та 

відповідях» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

Опублікування: Ринок цінних паперів у питаннях та відповідях : навч. 

посіб. - К. : Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2021. - 228 с. 
Анотація  

Навчальний посібник містить матеріал, який дає комплексне уявлення 

про функціонування ринку цінних паперів, його організаційну структуру 

та учасників.  
 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

107297 

Дата реєстрації авторського права 
 

13.08.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 

Грищук Аліна Борисівна 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 

 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

Монографія «Державна служба в Україні: адміністративно-правовий 

вимір» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

Опублікування: Державна служба в Україні: адміністративно-правовий 

вимір : монографія / А. Б. Грищук. - Львів, 2018. - 232 с. 
Анотація  
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Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

107298 

Дата реєстрації авторського права 

 
13.08.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Головач 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) 
 

 

Навчальний посібник «English for Specific Purposes: Psychology in Use. 

Part II (Англійська для спеціальних цілей: Психологія у практиці. 

Частина ІІ)» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

 
 
 
 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

107299 

Дата реєстрації авторського права 
 

13.08.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Посохова Анжела Вікторівна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Навчальний посібник «English Course for Law Enforcement Professionals. 

Part II (Курс професійної англійської для правоохорнців: Чаcтина ІІ)» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

107300 

Дата реєстрації авторського права 

 
13.08.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Лащук Наталія 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) 

 

 

Монографія «Кримінально-правова оцінка використання захисних 

засобів, що вражають автономно» 
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Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

 

 
 

 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

107301 

Дата реєстрації авторського права 

 
13.08.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Горпинюк Оксана Петрівна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Монографія «Інформаційна приватність та її захист від злочинних 

посягань в Україні» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

 

 
 

 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

107302 

Дата реєстрації авторського права 

 
16.08.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Пономаренко Сергій Сергійович 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір навчального характеру, літературний 

письмовий твір наукового характеру 
Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Літературний письмовий твір навчально-наукового характеру «Методичні 

рекомендації для студентів спеціальності «Правознавство» заочної форми 

навчання (для самостійного вивчення) «Українська мова за фаховим 

спрямуванням» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
Опублікування: Пономаренко С. С. Українська мова за фаховим 

спрямуванням : Методичні рекомендації для студентів спеціальності 

«Правознавство» заочної форми навчання. Для самостійного вивчення. - 

Миколаїв : Вид-во МДГУ ім. П. Могили, 2006. - Вип. 41. - 60 с. 
Анотація  

Методичні вказівки містять тематику і план практичних занять, план 

самостійної роботи студентів із вказівками до її виконання. 
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Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

107303 

Дата реєстрації авторського права 

 
16.08.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Ткачов Віталій Миколайович, Гвоздецька Катерина Павлівна, 

Коваленко Андрій Анатолійович, Рубан Ігор 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 «Парсер файлів з веб-орієнтованих хмарних 

файлових сховищ «Parser.CS» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Комп'ютерна програма дозволяє реалізувати механізм переархівації 

файлів та дублювання їх на різних фізичних або локальних дисках. 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

107304 

Дата реєстрації авторського права 

 
16.08.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Дідух Яків Петрович, Ємельянова Світлана Миколаївна, Куземко 

Анна Аркадіївна, Дубина Дмитро Васильович, Дзюба Тетяна Павлівна, 

Чусова Ольга Олександрівна, Кучер Оксана Олександрівна, Давидов 

Денис Анатолійович, Фіцайло Тетяна Василівна, Устименко Павло 

Митрофанович, Розенбліт Юлія Василівна, Давидова Анастасія 

Олександрівна, Бурлака Марина Дмитрівна 
Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

Інститут ботаніки імені М. Г. Холодного Національної академії наук 

України 
Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

База даних 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

База даних «Національна фітосоціологічна база даних рослинності 

України UkrVeg» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

База даних вміщує архів копій комп'ютеризованих геоботанічних 

описів та індивідуальних баз даних, які з високим ступенем територіальної 

та синтаксономічної репрезентативності відображають стан рослинного 

покриву України у різних хронологічних зрізах. 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

107305 

Дата реєстрації авторського права 

 
16.08.2021 
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Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Клименко Олександр Миколайович 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

Товариство з обмеженою відповідальністю «Капелоу» 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Комп'ютерна програма 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Комп'ютерна програма «Warehouse X System» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Метою комп'ютерної програми є максимальне спрощення процесу 

автоматизації роботи складу та управління складським обладнанням. 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

107306 

Дата реєстрації авторського права 

 
16.08.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Павлова Галина Євгеніївна, Приходько Ігор Павлович, Волчанська 

Людмила Валентинівна 
Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Стаття «Облік витрат в аграрних і переробних підприємствах» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Розкрито сутність прямих та непрямих витрат та визначено статті, які 

є складовими кожної з цих груп. Розглянуто номенклатури статей 

витрат переробних підприємств. 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

107307 

Дата реєстрації авторського права 

 
16.08.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Крамаренко Валентина Олександрівна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Літературний письмовий твір науково-практичного характеру «Сучасні 

мистецько-ігрові матеріали та їх роль у формуванні креативності 

дітей дошкільного віку» 
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Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

У творі представлено авторську класифікацію сучасних мистецько-

ігрових матеріалів. Здійснено аналіз визначення понять «мистецтво», 

«гра», «матеріал» та ідентифіковано поняття «мистецько-ігровий матеріал» 

у інтерпретації як засіб художньо-естетичного освоєння світу. 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

107308 

Дата реєстрації авторського права 

 
16.08.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Павлова Галина Євгеніївна, Приходько Ігор Павлович, Волчанська 

Людмила Валентинівна 
Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Стаття «Облікова політика щодо оборотних активів підприємства як 

засіб відображення узгодженої та достовірної інформації» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
Опублікування: Павлова Г. Є., Приходько І. П., Волчанська Л. В. 

Облікова політика щодо оборотних активів підприємства як засіб 

відображення узгодженої та достовірної інформації // Науковий вісник 

Ужгородського національного університету. - 2019. - Вип. 24, Ч. 3. - С. 33-36. 
Анотація  

У роботі пропонується науковий підхід до вирішення комплексу питань 

щодо формування облікової політики відносно окремих об'єктів 

бухгалтерського обліку з урахуванням варіації складників права 

власності, узгодження елементів облікової політики щодо вказаних 

об'єктів із договірною політикою. 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

107309 

Дата реєстрації авторського права 

 
16.08.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Дячков Дмитро Володимрович, Потапюк Ірина Петрівна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Науковий твір «Загрози і небезпеки економічній безпеці підприємств 

агропродовольчого сектору» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Основні загрози у кризові періоди для розвитку агросфери виникають, 

насамперед, у зв'язку зі зниженням рівня доходів населення і, 
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відповідно, скороченням платоспроможного продовольчого попиту та 

звуженням внутрішнього ринку. 
 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

107310 

Дата реєстрації авторського права 
 

16.08.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 

Павлова Галина Євгеніївна, Приходько Ігор Павлович, Волчанська 

Людмила Валентинівна 
Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 

 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

Стаття «Аналіз фінансової діяльності та напрями покращення 

фінансових результатів підприємства» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

Опублікування: Павлова Г. Є., Приходько І. П., Волчанська Л. В. 

Аналіз фінансової діяльності та напрями покращення фінансових 

результатів підприємства // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного 

університету. - 2020. - Вип. 45. - С. 176-181. 
Анотація  

Проаналізовано та систематизовано підходи до оцінювання фінансових 

результатів діяльності підприємства. 
 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

107311 

Дата реєстрації авторського права 
 

16.08.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 

Сітніков Андрій Володимирович 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 

 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 

Літературний письмовий твір белетристичного характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

Книга «Опасный клиент» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

Оповідання в жанрі детективу. В небі над Тегераном збитий пасажирський 

український літак. Офіційна версія - помилка оператора ракет 

протиповітряної оборони Ірану. Однак деякі події свідчать про те, що 

серед пасажирів літака знаходилась людина, що створила небезпеку 

космічній програмі Ірану. 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

107312 

Дата реєстрації авторського права 

 
16.08.2021 
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Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Бринцева Олена Василівна, Вем'ян Вікторія Григорівна, Подорожна 

Аліна Олександрівна 
Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

Українська інженерно-педагогічна академія 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір навчального характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Літературний твір навчально-методичного характеру «Англійська 

мова. English for Psychology of Design and Image. Навчально-методичний 

посібник до проведення практичних занять для студентів освітнього 

ступеня «бакалавр» 3-4 курсів денної форми навчання спеціальності 

015 «Психологія дизайну та іміджу» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Завдання посібника спрямовані на формування у студентів професійно-

орієнтованих комунікативних мовленнєвих компетенцій для збагачення їх 

ефективного спілкування в академічному та професійному середовищі. 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

107313 

Дата реєстрації авторського права 

 
16.08.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Дячков Дмитро Володимрович, Потапюк Ірина Петрівна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Науковий твір «Економічна безпека в системі стратегічного 

управління підприємством» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Акцентується увага на тому, що економічна безпека посідає вагоме 

місце у структурі стратегічного управління підприємством. 

 
 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

107314 

Дата реєстрації авторського права 

 
16.08.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Олійник Михайло Михайлович 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Музичний твір без тексту, складений твір 
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Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Збірка музичних творів «LOUNGE MUSIC. VOLUME 2» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Збірка інструментальної музики, створеної за допомогою комп'ютерних 

програм композитором Михайлом Олійником у стилі лаундж, чіл-аут 

музики. 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

107315 

Дата реєстрації авторського права 

 
16.08.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Олійник Михайло Михайлович 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Музичний твір без тексту, складений твір 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Збірка музичних творів «LOUNGE MUSIC. VOLUME 1» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Збірка інструментальної музики, створеної за допомогою комп'ютерних 

програм композитором Михайлом Олійником, у стилях лаундж, чіл-

аут музики. 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

107316 

Дата реєстрації авторського права 

 
16.08.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Сиченко Олександр Володимирович, Іваницька Ніна 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) 

 

 

Складений твір «Володимир Малик «Я йшов шляхом українства» 

(спогади, листи)» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

До 100-річча з дня народження відомого українського письменника, 

талановитого майстра історичного роману Володимира Малика  

(1921-1998), який своє плідне творче життя провів у місті Лубни на 

Полтавщині. 
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Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

107317 

Дата реєстрації авторського права 

 
16.08.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Лавний Василь 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 «Лісівничо-екологічні засади відновлення корінних 

деревостанів на вітровальних ділянках в Українських Карпатах» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
Опублікування: Лавний В. В. Лісівничо-екологічні засади відновлення 

корінних деревостанів на вітровальних ділянках в Українських Карпатах : 

монографія / В. В. Лавний. - Львів : Галицька Видавнича Спілка, 2021. - 

296 с. 
Анотація  

Вивчено географічні особливості прояву сильних вітрів в Українських 

Карпатах, природні та антропогенні чинники виникнення вітровалів лісу. 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

107318 

Дата реєстрації авторського права 

 
16.08.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Ковальчук Олександр Юрійович, Зозулинець Вікторія Василівна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

Київський національний університет будівництва та архітектури 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Стаття «Вплив лужного компоненту зміну показнику лужності системи 

шлаколужного цементу при взаємодії з активними заповнювачами» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

На основі отриманих закономірностей запропоновано підходи до 

проектування складів лужних бетонів із застосуванням лужних 

заповнювачів при використанні лугів у сухому вигляді. 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

107319 

Дата реєстрації авторського права 

 
16.08.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Кривенко Павло Васильович, Гелевера Олександр Григорович, 

Ковальчук Олександр Юрійович 
Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

Київський національний університет будівництва та архітектури 
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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 складу лужних цементів на лужну корозію 

заповнювачів з активним кремнеземом» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Стаття присвячена дослідженню впливу типу лужного компонента, 

алюмосилікатного складу лужного цементу і типів лужно-реакційних 

заповнювачів на інтенсивність протікання лужної корозії в зоні 

контакту «лужний цемент - лужно-реакційні заповнювачі» для 

встановлення шляхів управління процесами в цій зоні. 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

107320 

Дата реєстрації авторського права 

 
16.08.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Хомутінін Юрій Володимирович, Левчук Святослав Євлогійович, 

Павлюченко Валентина Володимирівна 
Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

Національний університет біоресурсів і природокористування 

України 
Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Ілюстрація, літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Науковий твір «МЕТОДОЛОГІЯ ОПЕРАТИВНОЇ ОЦІНКИ 

РАДІОАКТИВНОГО ЗАБРУДНЕННЯ ЗЕМЕЛЬ 

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ З МЕТОЮ ЇХ 

ПОВЕРНЕННЯ У ГОСПОДАРСЬКЕ ВИКОРИСТАННЯ» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Отримані достовірні регресійні залежності: потужність амбієнтного 

еквівалента дози - щільність забруднення 137Cs; щільність забруднення 
137Cs - щільність забруднення 90Sr. На їх основі запропоновано і апробовано 

економічно вигідний підхід до оцінки щільності забруднення ґрунту 

ізотопами 137Cs. 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

107321 

Дата реєстрації авторського права 

 
16.08.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Засуха Ігор Петрович 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір технічного характеру 
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Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Науково-технічна стаття «ФОРМАЛІЗОВАНА МОДЕЛЬ 

«КОНСТРУКТИВНИЙ РОЗВИТОК ПРОДУКТУ Х» ЗА ДОПОМОГОЮ 

СТОХАСТИЧНОЇ МЕРЕЖІ У СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ 

ЦИФРОВІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО СЕКТОРА» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Мережевий аналіз широко застосовується для планування і управління 

проектами PERT і CPM, найбільш відомі методи мережевого 

моделювання можуть застосуватися в різних проектах для цілей 

планування та управління. Однак можливості PERT і CPM обмежені, 

що забороняє моделювання багатьох складних форм проекту. 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

107322 

Дата реєстрації авторського права 

 
16.08.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Хомутінін Юрій Володимирович, Левчук Святослав Євлогійович, 

Косарчук Ольга Вікторівна, Поліщук Сергій Володимирович, 

Павлюченко Валентина Володимирівна 
Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

Національний університет біоресурсів і природокористування 

України 
Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Ілюстрація, літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Науковий твір «ПОВЕРНЕННЯ В ГОСПОДАРСЬКИЙ ОБОРОТ 

ВИВЕДЕНИХ ВНАСЛІДОК АВАРІЇ НА ЧАЕС 

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ УГІДЬ» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

На прикладі виведених внаслідок аварії на ЧАЕС сільгоспугідь 

Народицького району Житомирської області оцінено їх радіологічний 

стан та можливість повернення в господарський оборот. Прогнозовано 

можливий вміст радіонуклідів 137Cs, 90Sr в урожаї різних 

сільськогосподарських культур та їх ризики. 
 
 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

107323 

Дата реєстрації авторського права 

 
16.08.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Люльчак Світлана Юріївна, Кізім Світлана Степанівна 

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 № 66, 2021 

 

601 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру «Вимоги до 

електронного навчального середовища та можливості їх реалізації у 

професійній підготовці майбутніх педагогів» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

107324 

Дата реєстрації авторського права 

 
16.08.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Качайло Андрій Костянтинович 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

Державне підприємство «Інформаційні судові системи» 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Комп'ютерна програма 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Комп'ютерна програма «Лінгвістичний аналізатор текстів «АКУЛА» 

(«ЛАТ «АКУЛА») 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Програма призначена для реалізації функції автоматизації процесів 

ідентифікації в текстових масивах відомостей певного типу з використанням 

можливостей штучного інтелекту та притаманною йому властивістю 

самонавчання. 

 
 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

107325 

Дата реєстрації авторського права 

 
16.08.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Біневич Станіслав Олександрович, Ганієв Олег Мугатович, Півень 

Віктор Олександрович, Сішненко Олександр Володимирович 
Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

Товариство з обмеженою відповідальністю «ТРИОС» 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Комп'ютерна програма 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Комп'ютерна програма «Адміністратор точок комерційного обліку 

електричної енергії» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Програма призначена для ведення бази даних точок комерційного 

обліку (ТКО) на електростанціях, промислових підприємствах тощо. 
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Програмний засіб, який дозволяє зберігати інформацію стосовно точок 

комерційного обліку підприємства, адмініструвати ТКО та формувати 

звітну документацію по вибраній ТКО. 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

107326 

Дата реєстрації авторського права 

 
16.08.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Брич Лілія Богданівна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Літературний письмовий твір «Програма харчування «Детокс-Марафон 

Схуднення» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

У творі подано списки дозволених і заборонених до вживання продуктів та 

меню із рецептами окремих страв на 7 днів для учасників Марафорну-

детоксу схуднення. 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

107327 

Дата реєстрації авторського права 

 
16.08.2021 

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) 

 

 

Науковий твір «Навчальний тренінг «Прийоми психологічної 

самодопомоги» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Тренінг теоретично та практично ознайомлює людей з низкою прийомів 

психологічної самодопомоги та можливостями їх застосування для свого 

професійного й особистісного розвитку. 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

107328 

Дата реєстрації авторського права 

 
16.08.2021 
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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) 

 

 

Науковий твір «Психологічний тренінг «Подорож часом» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Тренінг допомагає людині: здійснити самоаналіз свого розвитку і його 

результатів; підвищити самооцінку через усвідомлення свої психологічних 

ресурсів; усвідомити, що будь-яка життєва ситуація є досвідом і сприяє 

розвитку; студентам - психологічно підготуватись до завершення ЗВО. 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

107329 

Дата реєстрації авторського права 

 
16.08.2021 

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) 

 

 

Науковий твір «Арттерапевтична вправа «Ароматна арттерапія» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Мета - дослідження ставлення особи до власних очікувань, розвиток 

креативності, покращення загального психічного стану. Виконується 

у 3 етапи. 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

107330 

Дата реєстрації авторського права 

 
16.08.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Ковальчук Надія Миколаївна, Санюк Володимир Іванович 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Науковий твір «Методичні рекомендації «Стройові вправи як засіб 

фізичного виховання» 
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Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
Опублікування: Ковальчук Н. М. Стройові вправи як засіб фізичного 

виховання : методичні рекомендації / Н. М. Ковальчук, В. І. Санюк. - 

Луцьк : Вежа-Друк, 2016. - 68 с. 
Анотація  

У методичних рекомендаціях представлено практичний матеріал 

стройових вправ. Висвітлена методика навчання стройових вправ. 

Дані рекомендації дають змогу студентам самостійно закріплювати, 

повторяти, вдосконалювати навички виконання практичного матеріалу зі 

стройової підготовки. 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

107331 

Дата реєстрації авторського права 

 
16.08.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Альошина Алла Іванівна, Добринський Володимир Семенович, 

Грейда Наталія Богданівна 
Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Навчальний посібник «Фізичний розвиток дітей і підлітків з 

урахуванням стану їх здоров'я» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
Опублікування: Альошина А. І., Добринський В. С., Грейда Н. Б. 

Фізичний розвиток дітей і підлітків з урахуванням стану їх здоров'я. 

Навчальний посібник. - Луцьк : Волинська обласна друкарня, 2005. - 

191 с. 
Анотація  

У навчальному посібнику використовується системний аналіз для 

вирішення основних завдань покращення здоров'я дітей і підлітків 

засобами фізичного виховання. Висвітлюються питання впливу фізичного 

виховання на процес росту і розвитку, на формування високого рівня 

фізичної працездатності та функцій. 

 
 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

107332 

Дата реєстрації авторського права 

 
16.08.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Альошина Алла Іванівна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Науковий твір «Методика вдосконалення і контролю вертикальної 

стійкості тіла дітей 9-12 років. Методичні рекомендації для студентів 

спеціальностей «фізичне виховання», «фізична реабілітація», «олімпійський 

та професійний спорт», учителів фізичної культури і тренерів» 
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Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
Опублікування: Альошина А. І. Методика вдосконалення і контролю 

вертикальної стійкості тіла дітей 9-12 років: Методичні рекомендації для 

студентів спеціальностей «фізичне виховання», «фізична реабілітація», 

«олімпійський та професійний спорт», учителів фізичної культури і 

тренерів. - Луцьк : РВВ «Вежа» Волин. держ. ун-ту ім. Лесі Українки, 

2005. - 34 с. 
Анотація  

Висвітлено питання методики вдосконалення та контролю вертикальної 

стійкості дітей 9-12 років. Для студентів спеціальностей «фізичне 

виховання», «фізична реабілітація», «олімпійський та професійний 

спорт», учителів фізичної культури і тренерів. 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

107333 

Дата реєстрації авторського права 

 
16.08.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Ковальчук Надія Миколаївна, Санюк Володимир Іванович 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

Науковий твір «Методична розробка «Рухливі ігри на заняттях із 

гімнастики» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

Опублікування: Ковальчук Н. М. Рухливі ігри на заняттях із гімнастики : 

методична розробка / Н. М. Ковальчук, В. І. Санюк. - Луцьк : Вежа-

Друк, 2018. - 92 с. 
Анотація  

Науковий твір містить 120 рухливих ігор з елементами основної 

гімнастики, а також рекомендації щодо їх організації та проведення. 

Дані рухливі ігри можна проводити в різних частинах уроку, включати у 

зміст роботи гімнастичних секцій і використовувати як один із 

елементів «Веселих стартів». 
 
 
 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

107334 

Дата реєстрації авторського права 
 

16.08.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 

Ковальчук Надія Миколаївна, Санюк Володимир Іванович 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 

 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

Навчальний посібник «Загальнорозвивальні вправи та їх 

конструювання» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

Опублікування: Ковальчук Н. М. Загальнорозвивальні вправи та їх 

конструювання : навч. посіб. для студ. вищих навч. закл. /  

Н. М. Ковальчук, В. І. Санюк. - Луцьк : Вежа-Друк, 2013. - 104 с. 
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Анотація  

Представлено загальнорозвивальні вправи як засіб основної гімнастики: 

висвітлено важливі складові роботи фахівця з фізичного виховання 

щодо навчання побудови вправ та розробки комплексів різної 

спрямованості, проведення їх із використанням багатьох методичних 

прийомів. 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

107335 

Дата реєстрації авторського права 

 
16.08.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Харкевич Юрій Іліодорович 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Стаття «Точные равенства приближения функций класса Соболева их 

обобщенными интегралами Пуассона» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Розв'язання про рух системи взаємодіючих матеріальних точок у більшості 

випадків зводиться як до звичайних диференціальних рівнянь, так і 

до рівнянь в частинних похідних. 

 
 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

107336 

Дата реєстрації авторського права 

 
16.08.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Караїм Ольга Анатоліївна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Науковий твір «Конспект лекцій «Екологічний менеджмент і аудит» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
Опублікування: Караїм О. А. Екологічний менеджмент і аудит : 

конспект лекцій / Ольга Анатоліївна Караїм. - Луцьк : Вежа-Друк, 

2015. - 184 с. 
Анотація  

У творі розглянуто становлення, сутність і методичні основи екологічного 

менеджменту і аудиту. З урахуванням тенденцій до екологізації усіх 

галузей суспільного виробництва охарактеризовано основні інструменти 

екологічного управління, систему державного менеджменту в екологічній 

сфері. 
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Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

107337 

Дата реєстрації авторського права 
 

16.08.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 

Караїм Ольга Анатоліївна 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 

 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

Науковий твір «Конспект лекцій «Техноекологічні основи 

безвідходних виробництв» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

Опублікування: Караїм О. А. Техноекологічні основи безвідходних 

виробництв : конспект лекцій / Ольга Анатоліївна Караїм. - Луцьк : 

Вежа-Друк, 2014. - 92 с. 
Анотація  

У виданні висвітлено поняття маловідходних та безвідходних виробництв. 

Розглянуто основні фізико-хімічні закономірності при розробці 

маловідходних та безвідходних технологічних процесів. Розкрито 

принципи створення екологічно безпечних виробництв на основі 

маловідходних та безвідходних технологій. 
 
 
 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

107338 

Дата реєстрації авторського права 
 

16.08.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 

Альошина Алла Іванівна, Кашуба Віталій Олександрович, Бишевець 

Наталія Григорівна, Бичук 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) 
 

 

Монографія «Здоров'язбережувальна технологія навчання майбутніх 

учителів фізичної культури в умовах інформатизації освіти» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

Опублікування: Здоров'язбережувальна технологія навчання 

майбутніх учителів фізичної культури в умовах інформатизації освіти 

[Текст] : монографія / В. О. Кашуба, О. І. Бичук, Н. Г. Бишевець,  

А. І. Альошина. - Луцьк : Вежа-Друк, 2019. - 212 с. 
Анотація  

У монографії систематизовано відомості щодо наслідків інформатизації 

освіти; досліджено актуальні проблеми організації здоров'язбережувального 

навчання в умовах інформатизації освіти; узагальнено заходи 

знешкодження негативного впливу від використання інформаційних 

технологій навчання. 
 

 

 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

107339 

Дата реєстрації авторського права 

 
16.08.2021 
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Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Караїм Ольга Анатоліївна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Науковий твір «Екологія промислового виробництва. Методичні 

вказівки до практичних робіт» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
Опублікування: Караїм О. А. Екологія промислового виробництва : 

методичні вказівки до практичних робіт / Ольга Анатоліївна Караїм. - 

Луцьк : Вежа-Друк, 2014. - 80 с. 
Анотація  

Видання містить завдання і методичні вказівки до практичних робіт з 

розрахунку розсіювання нагрітих та холодних викидів шкідливих 

речовин в атмосфері, розрахунку обладнання для очистки відхідних 

газів, розрахунку оборотних і замкнутих систем водокористування, 

розрахунку обладнання для очистки вод. 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

107340 

Дата реєстрації авторського права 

 
16.08.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Караїм Ольга Анатоліївна, Павліха 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 «Управління ландшафтами природоохоронних територій» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
Опублікування: Павліха Н. В. Управління ландшафтами природоохоронних 

територій : монографія / Н. В. Павліха, О. А. Караїм ; за ред. Н. В. Павліхи. - 

Луцьк : Вежа-Друк, 2014. - 216 с. 
Анотація  

У монографії розкрито теоретико-методологічні засади управління 

ландшафтами природоохоронних територій. Здійснено еколого-економічну 

оцінку використання ландшафтного потенціалу природоохоронної території. 

Визначено пріоритетні напрями розвитку управління ландшафтами 

природоохоронних територій. 
 

 

 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

107341 

Дата реєстрації авторського права 

 
16.08.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Прокоф'єва-Акопова Світлана Алєксандрівна 

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 «Вагітність як фактор емоційної нестабільності жінок» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
Опублікування: Прокоф'єва-Акопова С. Вагітність як фактор емоційної 

нестабільності жінок // Наука і освіта: наук.-практ. журнал. - 2020. - 

№ 3. - С. 33-38. 
Анотація  

У статті обґрунтовано актуальність дослідження негативних емоційних 

станів, емоційних реакцій та стресів під час вагітності як важливого і 

складного періоду в житті жінок репродуктивного віку. Висвітлено 

особливості психоемоційних змін жінок у зв'язку з внутрішньоутробним 

розвитком дитини. 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

107342 

Дата реєстрації авторського права 

 
16.08.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Строкань Оксана Вікторівна, Мірошниченко Микола Юрійович 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір навчального характеру, літературний 

письмовий твір наукового характеру 
Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Конспект лекцій «Методологія та організація наукових досліджень з 

основами інтелектуальної власності» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

В конспекті лекцій висвітлено основні питання методики та організації 

науково-дослідної діяльності. Викладено поняття, принципи, особливості 

планування, методи, структуру і технології теоретичних та 

експериментальних досліджень. 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

107343 

Дата реєстрації авторського права 

 
16.08.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Літовченко Ольга Василівна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Стаття «Шляхи профілактики заїкання в дітей» 
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Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

107344 

Дата реєстрації авторського права 

 
16.08.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Літовченко Ольга Василівна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Стаття «Запобігання порушень письма в дітей передшкільного віку з 

особливостями психічного і фізичного розвитку» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

107345 

Дата реєстрації авторського права 

 
16.08.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Воскресенська Олена Євгеніївна, Кокорєва Ольга Володимирівна, 

Набока Руслан Миколайович 
Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Наукова стаття «Комунікативна політика як складова комплексу 

маркетингу туристичного підприємства» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Стаття присвячена вивченню комунікативної політики як складової 

комплексу маркетингу туристичного підприємства. 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

107346 

Дата реєстрації авторського права 

 
16.08.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Воскресенська Олена Євгеніївна 
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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 «УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ СТРАТЕГІЧНОГО 

МАРКЕТИНГОВОГО УПРАВЛІННЯ ТУРИСТИЧНИМИ 

ПІДПРИЄМСТВАМИ» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Стаття присвячена питанням удосконалення системи стратегічного 

маркетингового управління туристичними підприємствами. 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

107347 

Дата реєстрації авторського права 

 
16.08.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Воскресенська Олена Євгеніївна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Наукова стаття «ВИКОРИСТАННЯ ІНСТРУМЕНТІВ СТРАТЕГІЧНОГО 

МАРКЕТИНГУ ПРИ ПРИЙНЯТТІ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Стаття присвячена вивченню інструментів стратегічного маркетингу, 

які трансформують маркетингові дослідження в стратегічні управлінські 

рішення на сучасних підприємствах. 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

107348 

Дата реєстрації авторського права 

 
16.08.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Воскресенська Олена Євгеніївна, Кокорєва Ольга Володимирівна, 

Набока Руслан Миколайович, Чепурова Оксана Олексіївна, Зайцева 

Олена Іванівна 
Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Наукова стаття «Методичні засади планування та статистичної 

оцінки ефективної діяльності туристичних підприємств» 
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Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Стаття присвячена вивченню методичних засад планування та оцінки 

ефективної діяльності туристичних підприємств. 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

107349 

Дата реєстрації авторського права 

 
16.08.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Воскресенська Олена Євгеніївна, Кокорєва Ольга Володимирівна, 

Набока Руслан Миколайович 
Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Наукова стаття «ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ 

УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІЧНИМИ ПРОЦЕСАМИ В УМОВАХ 

РИНКОВОЇ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Стаття присвячена визначенню теоретико-методологічних основ 

управління економічними процесами в умовах ринкової невизначеності. 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

107350 

Дата реєстрації авторського права 

 
16.08.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Палій Катерина Володимирівна, Астахова Світлана Анатоліївна, 

Лупай Ольга Юріївна 
Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Стаття «Методологія дослідження мотивів у ліричному творі кінця 

ХІХ - початку ХХ століть» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

У статті надається методологічний інструментарій дослідження мотивів у 

ліричному творі. Простежується зародження ліричної поезії, родові 

особливості лірики, специфіка ліричної поезії. Особлива увага приділяється 

авторській позиції, складному внутрішньому світу, концентрованим 

образам. 
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Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

107351 

Дата реєстрації авторського права 

 
16.08.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Палій Катерина Володимирівна, Астахова Світлана Анатоліївна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Стаття «Влияние парнасской традиции на раннюю лирику В. Брюсова» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

107352 

Дата реєстрації авторського права 

 
16.08.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Палій Катерина Володимирівна, Астахова Світлана Анатоліївна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Стаття «Стародавній Рим у художньому пізнанні В. Брюсова» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

У статті розглядається ліричний доробок В. Брюсова, чільне місце 

приділяється історичним і міфологічним персонажам, яким поет надає 

сучасного трактування. 
 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

107353 

Дата реєстрації авторського права 

 
16.08.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Палій Катерина Володимирівна, Астахова Світлана Анатоліївна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Стаття «Лирика В. Брюсова в научно-критическом дискурсе» 
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Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

У статті пропонується розглянути аналіз лірики В. Брюсова, чільне 

місце приділяється художнім методам, прийомам, поетиці, особистостям та 

традиціям у творчості митця. 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

107354 

Дата реєстрації авторського права 

 
16.08.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Перепелиця Павло Євгенович 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Ілюстрація, літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Науковий твір «Тактичні моделі (3)/Tactical models (3)» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Представлені тактичні моделі формують два види стійкості до пресингу: 

індивідуальну і командну. Стійкість до пресингу представляє особливу 

цінність для атакуючої команди. 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

107355 

Дата реєстрації авторського права 

 
16.08.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Зуйков Олександр Ігорович 

Повне ім'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 «MLZ foundry» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

 

 
 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

107356 

Дата реєстрації авторського права 

 
16.08.2021 
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Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Дугієнко 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) 

 

 

Навчальний посібник «Міжнародна економічна діяльність України. 

Навчальний посібник для здобувачів ступеня вищої освіти бакалавра 

спеціальності «Економіка» освітньо-професійної програми «Міжнародна 

економіка» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Навчальний посібник містить основні теоретичні положення тем 

курсу «Міжнародна економічна діяльність України», питання для 

самоконтролю, одноваріантні запитання, навчальні завдання, тестові 

завдання для перевірки знань, завдання для самостійного виконання. 

Видання сприятиме засвоєнню системи знань. 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

107357 

Дата реєстрації авторського права 

 
16.08.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Кричун Ігор Іванович 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Монографія «Принципи комплексного лікування різних типів 

перебігу вегетативної дистонії» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

У монографії викладена нова концепція патогенезу формування 

різних варіантів вегетативної дистонії. Доведено розвиток ендотеліальної 

дисфункції при вегетативній дистонії, обґрунтовано необхідність 

профілактики системних судинних уражень по типу атеросклерозу чи 

гіпертонічної хвороби. 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

107358 

Дата реєстрації авторського права 

 
16.08.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Дугієнко Наталя Олександрівна, Бондаренко Анастасія Геннадіївна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 
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Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Стаття «The impact of COVID-19 on the world economy globalization» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

У статті досліджується вплив пандемії COVID-19 на глобалізацію 

світової економіки. Стаття розкриває проблеми, які постали перед 

бізнесом в кожній країні, через карантинні обмеження. Досліджується 

падіння ВВП в країнах світу, труднощі організації ведення бізнесової 

діяльності в сучасних умовах. 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

107359 

Дата реєстрації авторського права 

 
16.08.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Дугієнко Наталя Олександрівна, Дугієнко Олександр Едуардович 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Стаття «Сучасні міграційні процеси трудових ресурсів в Україні» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Досліджено особливості зовнішніх міграційних процесів в Україні і 

світі. Визначено основні фактори і причини зовнішньої міграції населення. 

Проаналізовано статистичні дані щодо динаміки та структури міжнародної 

міграції робочої сили в Україні. Обґрунтовано соціально-економічні 

наслідки та проблеми процесів. 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

107360 

Дата реєстрації авторського права 

 
16.08.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Гордієнко-Митрофанова Ія Володимирівна, Підчасов Євген 

Вікторович, Саута Сергій Леонідович, Кобзєва 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) 

 

 

Літературний твір наукового характеру «Методика формування 

репрезентативної вибірки в організації наукового психологічного 

дослідження» 
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Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Навчальний посібник присвячено проблематиці формування 

репрезентативної вибірки досліджуваних при проведенні 

експериментальних та широких психолінгвістичних досліджень -  

її кількісного, якісного складу та структури. 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

107361 

Дата реєстрації авторського права 

 
16.08.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Гордієнко Олена Володимирівна, Петренко Юрій 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 «БАС-ЖКГ» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

107362 

Дата реєстрації авторського права 

 
16.08.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Бабік 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) 

 

 

Синопсис сценарію повнометражного фільму «МАХАТМА ХАВКІН» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

107363 

Дата реєстрації авторського права 

 
16.08.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Касярум Сергій Олегович 
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Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Книга «Компетентнісний підхід до процесу підготовки фахівця: формування 

природничо-наукової компетенції у майбутнього інженера» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
Опублікування: Касярум С. О. Компетентнісний підхід до процесу 

підготовки фахівця: формування природничо-наукової компетенції у 

майбутнього інженера / Розробник: С. О. Касярум; Черкаський 

національний університет імені Богдана Хмельницького. - Черкаси : 

Вид. від. ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2010. - 100 с. 
Анотація  

 

 
 

 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

107364 

Дата реєстрації авторського права 

 
16.08.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Гнезділова Кіра Миколаївна 

Повне ім'я або 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 «Корпоративна культура викладача вищої школи: навчально-

методичний посібник» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
Опублікування: Гнезділова К. М. Корпоративна культура викладача 

вищої школи : навч.-метод. посібник / К. М. Гнезділова. - Черкаси : 

ЧНУ імені Богдана Хмельницького, 2013. - 124 с. 
Анотація  

 

 
 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

107365 

Дата реєстрації авторського права 

 
16.08.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Кузьмінський Анатолій Іванович, Гнезділова Кіра Миколаївна 

Повне ім'я або 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 «Моделювання професійної діяльності майбутнього фахівця в 

умовах інтеграції України в європейський освітній простір» 
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Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
Опублікування:  Кузьмінський А. І., Гнезділова К. М. Моделювання 

професійної діяльності майбутнього фахівця в умовах інтеграції 

України в європейський освітній простір : Навчальний посібник. - 

Черкаси : Вид. від. ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2011. - 84 с. 
Анотація  

 

 
 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

107366 

Дата реєстрації авторського права 

 
16.08.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Гнезділова Кіра Миколаївна 

Повне ім'я або 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 «Вчитель - школа - вищий навчальний заклад: проблема 

наступності навчання (методичні рекомендації для студентів вищих 

навчальних закладів, учителів математики)» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

Опублікування: Гнезділова К. М. Вчитель - школа - вищий навчальний 

заклад: проблема наступності навчання. - Черкаси : Видавничий відділ 

Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького, 

2005. - 92 с. 
Анотація  

 

 
 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

107367 

Дата реєстрації авторського права 
 

16.08.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 

Ноженко Вікторія Юріївна, Старостін Сергій Станіславович 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 

 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

Наукова стаття «Аспекти емуляції технологічних об'єктів при 

функціональних випробуваннях електромеханічних систем» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

У науковій статті розглянуто підходи до врахування властивостей 

емуляції технологічних об'єктів при випробуваннях електромеханічних 

систем. Функції об'єктів можуть бути реалізовані за допомогою 

апаратно-програмних засобів у різній конфігурації залежно від задач 

випробувань. 
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Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

107368 

Дата реєстрації авторського права 

 
16.08.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Чорний Олексій Петрович, Ноженко Вікторія Юріївна, Титюк 

Валерій Костянтинович, Данилейко Олег Костянтинович 
Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Наукова стаття «Исследование пуска частотно-регулируемого 

электропривода зарезонансной вибрационной машины» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
Опублікування: Чорний О. П., Ноженко В. Ю., Титюк В. К., Данилейко О. К. 

Исследование пуска частотно-регулируемого электропривода 

зарезонансной вибрационной машины // Вісник Національного 

технічного університету «ХПІ». Серія: Проблеми автоматизованого 

електроприводу. Теорія і практика. - 2020. - № 4 (1358). - С. 19-25. 
Анотація  

У науковій статті наведено результати дослідження частотно-

регульованого електропривода зарезонансної вібрації машини зі 

спеціальним законом частотного керування, що забезпечує гарантоване 

подолання резонансної зони.  
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

107369 

Дата реєстрації авторського права 

 
16.08.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Огнєв Віктор Андрійович, Міщенко Марина 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 «Анкета-опитувальник для 

встановлення та оцінки факторів ризику виникнення інсульту» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

«Анкета-опитувальник для встановлення та оцінки факторів ризику 

виникнення інсульту» призначена для визначення основних факторів 

ризику виникнення інсультів для вивчення цієї патології та розробки 

заходів щодо підвищення якості раннього виявлення та первинної 

профілактики даної захворюваності. 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

107370 

Дата реєстрації авторського права 

 
16.08.2021 
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Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Купчук Ігор Миколайович, Шаргородський Сергій Анатолійович, 

Твердохліб Ігор Вікторович, Телекало Наталія Валеріївна, Колесник 

Тетяна Василівна, Дідик Андрій 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 «Optimization of agricultural transportation 

v.1.0» («Аgrо-transportation оptimization v.1.0») 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

Опис алгоритмів комп'ютерної програми виконано на мові 

програмування «Delphi». Застосовується менеджерами-логістами 

сільськогосподарських підприємств при комплектуванні транспортної 

ланки внутрішньогосподарських перевезень вантажів тракторними 

машинними агрегатами із оптимальною структурою. 
 
 
 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

107371 

Дата реєстрації авторського права 
 

16.08.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 

Бабенко Артем Сергійович 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 

 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 

Складений твір, фотографічний твір 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

Збірка фотографічних творів «Роботи ПП «АЛЬП-ПРОМ» у період з 

01.01.2005 по 01.06.2017» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

 
 
 
 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

107372 

Дата реєстрації авторського права 
 

16.08.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 

Бабенко Артем Сергійович 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 

 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 

Складений твір, фотографічний твір 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

Збірка фотографічних творів «Роботи ПП «АЛЬП-ПРОМ» у період з 

01.01.2012 по 01.07.2021» 
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Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

107373 

Дата реєстрації авторського права 

 
16.08.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Огнєв Віктор Андрійович, Міщенко Марина 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 «Анкета-опитувальник для 

встановлення та оцінки забезпеченості медико-соціальною допомогою 

інсультних хворих» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

«Анкета-опитувальник для встановлення та оцінки забезпеченості 

медико-соціальною допомогою інсультних хворих» призначена для 

визначення ступеня забезпеченості потреб хворих на інсульти у 

складових медико-соціальної допомоги задля розробки заходів щодо 

підвищення якості надання їм цієї допомоги. 
 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

107374 

Дата реєстрації авторського права 

 
16.08.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Хіра Харпріт Сінгх, Петрова Ольга Петрівна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір науково-публіцистичного характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Книга «РЕЙКИ ДИСТАНЦИОННАЯ ТЕРАПИЯ» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Твір «РЕЙКИ ДИСТАНЦИОННАЯ ТЕРАПИЯ» (Рейки дистанційна 

терапія) - це третя книга із серії книг «Рейки-терапія» і присвячена 

темі ефективної допомоги людям з різними хворобами сьогодення. В 

книзі розкриваються особливості допомоги людям на відстані, наводяться 

техніки проведення сеансів дистанційно. 
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Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

107375 

Дата реєстрації авторського права 

 
16.08.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Чернега Володимир Олександрович 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір, створений для кіно 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Кіносценарій «Мій Лев і моя Літл Кет. Освідчення в коханні» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Становлення емоційного і духовного світу підлітків. Головний герой 

закоханий у вчительку. В класі з'являється новенька дівчина, вона 

вражає однокласників і нашого героя. Незабаром він потрапляє в 

лікарню, його охоплюють почуття до медичної сестри - монахині. 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

107376 

Дата реєстрації авторського права 

 
16.08.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Нежива Альона Петрівна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Складений твір, твір образотворчого мистецтва 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Збірка творів образотворчого мистецтва «Зображення персонажу  

«Нey Helly» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Персонаж з очима «рибками». 
 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

107377 

Дата реєстрації авторського права 

 
16.08.2021 

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 без тексту 
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Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Музичний твір «АНГЕЛ» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

107378 

Дата реєстрації авторського права 

 
16.08.2021 

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 без тексту 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Музичний твір «Апрель. Грусть» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

107379 

Дата реєстрації авторського права 

 
16.08.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Миколюк Оксана Анатоліївна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру «Управління 

енергетичною безпекою підприємств: теорія, методологія, практика» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
Опублікування: Управління енергетичною безпекою підприємств: 

теорія, методологія, практика : монографія / О. А. Миколюк. - 

Хмельницький : ХНУ, 2019. - 481 с. 
Анотація  

Проведено аналіз науково-теоретичних, методичних та методологічних 

засад управління енергетичною безпекою промислових підприємств. 

Запропоновано концептуальну модель визначення рівня енергетичної 

безпеки. Сформовано науково-методологічний підхід розробки стратегії 

енергетичної безпеки підприємств. 
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Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

107380 

Дата реєстрації авторського права 

 
17.08.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Куліков Петро Мусійович, Новикова Іннола Вікторівна, Сотнікова 

Ірина Миколаївна, Сотніков Дмитро Анатолійович, Макатьора 

Дмитро Анатолійович 
Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру, похідний твір 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру «Методичне 

забезпечення оцінювання системи управління персоналом для 

підвищення конкурентоспроможності будівельного підприємства» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Розроблені методика та рекомендації по оцінці якості трудового 

життя, які розширюють і розвивають методологічні та методичні 

основи управління соціально-трудовою сферою підприємства. 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

107381 

Дата реєстрації авторського права 
 

17.08.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 

Новикова Іннола Вікторівна, Кушик-Стрельніков Ярослав 

Володимирович, Лещінський Віктор Петрович, Кубанов Руслан 

Анатолійович, Макатьора Дмитро Анатолійович 
Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 

 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру «Методичній 

підхід до управління інноваційною діяльністю будівельних підприємств» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

Розроблені методичні підходи до оцінки системи управління інноваційною 

діяльністю будівельного підприємства з метою підвищення рівня 

конкурентоспроможності будівельних підприємств на основі існуючих 

методичних розробок. 
 
 
 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

107382 

Дата реєстрації авторського права 
 

17.08.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Дем'янець Людмила Леонідівна 
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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 творів «Подорож до чарівного світу музики» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

В збірку увійшли твори: «Диво-ліс», «Майстер та фея», «Подорож до 

чарівного світу музики». 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

107383 

Дата реєстрації авторського права 

 
17.08.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Соколова Наталія Дмитрівна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Наукова стаття «Викладання української історії в Університеті  

св. Володимира» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Відображено процес викладення української історії в Університеті 

 св. Володимира впродовж ХІХ - першої половини ХХ ст. З'ясовано, 

що впродовж ХІХ ст. в Університеті св. Володимира українська 

історія викладалась в контексті російської.  
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

107384 

Дата реєстрації авторського права 

 
17.08.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Гребенюк Михайло Володимирович, Демидко Дмитро Леонідович, 

Невгад Сергій Степанович, Тарасенко Наталія Миронівна, Ворона 

Анна Володимирівна, Проноза Дар'я Василівна, Колодка Андрій 

Валентинович, Кащук Катерина Василівна, Величко Олена Олександрівна, 

Шинкаренко Ольга Юріївна, Поліщук Ольга Вікторівна, Ворона 

Тетяна Миколаївна, Сиромля Юрій Петрович, Яковенко Анатолій 

Вадиславович, Семененко Лілія Миколаївна, Цибанюк Тетяна 

Іванівна, Мозгова Юлія Володимирівна, Крайова Олена Володимирівна, 

Шалигіна Наталія Петрівна, Кондратюк Леся Миколаївна, Крикун 

Вікторія Дмитрівна 
Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 
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Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір навчального характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Навчальний твір «Improving distance learning foreign language course 

for Ukrainian Armed Forces personnel in accordance with NATO 

STANAG 6001» («Дистанційний навчальний курс відповідно до 

стандарту НАТО СТАНАГ 6001») 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Алгоритм програми «Комп'ютерного адаптивного мовного тестування 

відповідно до мовного стандарту STANAG 6001» забезпечує генерування 

трирівневого тесту (СМР-1; СМР-2) із видів мовленнєвої діяльності: 

відповідно до мовного стандарту СТАНАГ 6001 з англійської мови. 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

107385 

Дата реєстрації авторського права 

 
17.08.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Кравченко Оксана Олексіївна, Міщенко Марина Сергіївна, Резніченко 

Ірина Геннадіївна, Шулдик Анатолій Володимирович, Шулдик 

Галина Олексіївна, Поліщук Олена Романівна, Чупіна Катерина 

Олександрівна, Песоцька Юлія Юріївна, Бобриньова Світлана 

Дмитрівна, Діордій Катерина Василівна, Чорна Світлана Олександрівна 
Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Навчально-методичний довідник «Соціальна інклюзія дистанційного 

освітнього процесу» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
Опублікування: Соціальна інклюзія дистанційного освітнього процесу : 

навч.-метод. довід. / О. О. Кравченко, М. С. Міщенко, І. Г. Резніченко 

[та ін.] ; МОН України, Уманський держ. пед. ун-т імені Павла Тичини. - 

Київ : ФОП Ямчинський О. В., 2021. - 173 с. 
Анотація  

Довідник орієнтований на організацію дистанційного освітнього 

процесу. У ньому подано результати опитувань батьків, учнів, вчителів 

загальноосвітніх шкіл; батьків і дітей; фахівців інклюзивно-ресурсних; 

студентів закладу вищої освіти щодо особливостей дистанційного 

навчання. 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

107386 

Дата реєстрації авторського права 

 
17.08.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Груданов Олександр Миколайович 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 
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Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Комп'ютерна програма 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Комп'ютерна програма «Набір програмних продуктів «Genesys 

foundry Memory Compiler» («Memory Generator») 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

107387 

Дата реєстрації авторського права 

 
17.08.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Бондаренко Вікторія Михайлівна, Хадарцев Олександр Валентинович, 

Григор'єва Олеся 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 «The effectiveness of product and brand promotion: the role of 

marketing communications» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

 

 
 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

107388 

Дата реєстрації авторського права 

 
17.08.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Верлен Євген Сергійович 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру «Современный 

трансформационный гипно-коучинг» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  
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Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

107389 

Дата реєстрації авторського права 

 
17.08.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Чубань Вікторія Сергіївна, Обрусна Світлана Юріївна, Пасинчук 

Кирило 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 «Організаційно-правові аспекти фінансової безпеки України» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
Опублікування: Обрусна С. Ю., Пасинчук К. М., Чубань В. С. 

Організаційно-правові аспекти фінансової безпеки України» // Актуальні 

проблеми вітчизняної юриспруденції. - 2019. - Випуск 5. - С. 99-103. 
Анотація  

У статті на основі аналізу теоретичного доробку вітчизняних вчених, 

емпіричної бази проаналізовано організаційно-правові, нормативно-

правові та теоретико-правові проблеми забезпечення фінансової 

безпеки в Україні. 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

107390 

Дата реєстрації авторського права 

 
17.08.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Давлетбаєва Любов Афанасіївна 

Повне ім'я 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 «На житейских перекрёстках» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

107391 

Дата реєстрації авторського права 

 
17.08.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Сауніна Ірина Олексіївна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Ілюстрація, літературний письмовий твір наукового характеру 
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Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

Літературно-письмовий твір наукового характеру «Методика получения 

трикотажных изделий со съемными накладками для принтов» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

 
 

 
 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

107392 

Дата реєстрації авторського права 
 

17.08.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 

Маслова Марія Олександрівна, Ткаченко Вікторія Григорівна, Муха 

Володимир Григорович, Палєха Юрій Миколайович, Геращенко 

Ольга Михайлівна 
Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 

Державне підприємство Український державний науково-дослідний 

інститут проектування міст «ДІПРОМІСТО» імені Ю. М. Білоконя 
Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 

Твір містобудування 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

Проект твору містобудування «Генеральний план, правила використання і 

забудови території міста Рівне» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

Головний планувальний документ, який встановлює в інтересах населення 

та з врахуванням державних завдань напрямки і межі територіального 

розвитку міста. 
 

 
 

  

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

107393 

Дата реєстрації авторського права 
 

17.08.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 

Безкоровайна Людмила Георгіївна, Ткаченко Вікторія Григорівна, 

Муха Володимир Григорович, Ліговська Вероніка Олексіївна, 

Срібний Олексій Валерійович 
Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 

Державне підприємство Український державний науково-дослідний 

інститут проектування міст «ДІПРОМІСТО» імені Ю. М. Білоконя 
Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 

Твір містобудування 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

Проект твору містобудування «Генеральний план м. Дубно 

Рівненської області» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

Головний планувальний документ, який встановлює в інтересах 

населення та з врахуванням державних завдань напрямки і межі 

територіального розвитку міста. 
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Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

107394 

Дата реєстрації авторського права 

 
17.08.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Ткаченко Вікторія Григорівна, Підгрушний Григорій Петрович, Муха 

Володимир Григорович, Безкоровайна Людмила Георгіївна, Палєха 

Юрій Миколайович 
Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

Державне підприємство Український державний науково-дослідний 

інститут проектування міст «ДІПРОМІСТО» імені Ю. М. Білоконя 
Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Твір містобудування 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Проект твору містобудування «Генеральний план м. Павлоград 

Дніпропетровської області» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Містобудівна документація довгострокового бачення майбутнього, 

генеральний план визначає: потреби в територіях для забудови та 

іншого використання; пріоритетність забудови та іншого використання 

території; межі функціональних зон, пріоритетні та допустимі види 

використання території тощо. 
 
 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

107395 

Дата реєстрації авторського права 

 
17.08.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Шпилевський Іван Іванович, Безкоровайна Людмила Георгіївна, 

Ткаченко Вікторія Григорівна, Муха Володимир Григорович, Сугак 

Наталія Вікторівна, Срібний Олексій Валерійович 
Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

Державне підприємство Український державний науково-дослідний 

інститут проектування міст «ДІПРОМІСТО» імені Ю. М. Білоконя 
Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Твір містобудування 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Проект твору містобудування «Генеральний план міста Миргород 

Полтавської області» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Містобудівна документація довгострокового бачення майбутнього, 

метою розробки генерального плану є визначення довгострокової 

стратегії територіального та економічного розвитку населеного пункту. 

 
 

 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

107396 

Дата реєстрації авторського права 

 
17.08.2021 
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Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 

Бабак Тетяна Геннадіївна, Пономаренко Євгенія Дмитрівна, Рябова 

Ірина Борисівна 
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) 
 

 

Тези доповіді «Реконструкція системи теплообміну процесу 

ректифікації суміші ацетон-бензол з метою енергозбереження» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

 
 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

107397 

Дата реєстрації авторського права 
 

17.08.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 

Задиранчук Оксана Юріївна, Загорулько Катерина Юріївна 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 

 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 

Складений твір, твір ужиткового мистецтва 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

Збірка творів художнього дизайну «Дизайн колекції прикрас-гаджетів» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

Збірка містить різні варіанти оригінального дизайну авторського 

виконання колекції прикрас-гаджетів. 
 

 
 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

107398 

Дата реєстрації авторського права 
 

17.08.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 

Задиранчук Оксана Юріївна, Комар Катерина Вадимівна 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 

 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 

Складений твір, твір ужиткового мистецтва 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 
 

 

Збірка творів художнього дизайну «Дизайн колекції гаджетів з 

елементами прикрас» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  
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Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

107399 

Дата реєстрації авторського права 

 
17.08.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Юрко Катерина Володимирівна, Тєрьошин Вадим Олександрович, 

Меркулова Ніна Федорівна, Соломенник Ганна Олегівна 
Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

Харківський національний медичний університет 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Науковий твір «Силабус навчальної дисципліни «Сучасні наукові 

дослідження з проблематики інфекційних хвороб» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Силабус є складовою освітньо-наукової програми підготовки фахівців 

третього (освітньо-наукового) рівня галузі знань 22 «Охорона здоров'я» 

спеціальності 222 «Медицина». 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

107400 

Дата реєстрації авторського права 

 
17.08.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Юрко Катерина Володимирівна, Меркулова Ніна Федорівна, 

Соломенник Ганна Олегівна 
Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

Харківський національний медичний університет 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Науковий твір «Силабус навчальної дисципліни «Інфекційні хвороби 

та епідеміологія з оцінкою результатів досліджень» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Силабус є складовою освітньо-професійної програми підготовки 

фахівців першого (бакалаврського) рівня галузі знань 22 «Охорона 

здоров'я» спеціальності 224 «Технології медичної діагностики і лікування». 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

107401 

Дата реєстрації авторського права 

 
17.08.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Васильченко Анна Олександрівна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 
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Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 

Складений твір, фотографічний твір 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

Збірка фотографічних творів «Паркани Жалюзі від заводу «Мехбуд» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

Збірка фотографій огорожі Жалюзі із сталі оцинкованої з полімерним 

покриттям. Виробництво - завод «Мехбуд». 
 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

107402 

Дата реєстрації авторського права 
 

17.08.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 

Гризун Людмила Едуардівна, Ножка Сергій Сергійович, Пікалова 

Валентина Валеріївна 
Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 

 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

Навчальний посібник «Практикум з розв'язання алгоритмічних задач 

на графах у середовищі MAPLE» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

Опублікування: Практикум з розв'язання алгоритмічних задач на 

графах у середовищі MAPLE. - Х. : ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2012. - 

51 с. 
Анотація  

 
 

 
 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

107403 

Дата реєстрації авторського права 
 

17.08.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 

Гризун Людмила Едуардівна, Пікалова Валентина Валеріївна, Русіна 

Ірина Дмитрівна, Цибулька Валентина Андріївна 
Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 

 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

Навчальний посібник «Практикум з опануванням пакету динамічної 

математики GeoGebra як інструменту реалізації STEAM-освіти» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

Опублікування: Практикум з опануванням пакету динамічної 

математики GeoGebra як інструменту реалізації STEAM-освіти : 

навчальний посібник / Л. Е. Гризун, В. В. Пікалова, І. Д. Русіна,  

В. А. Цибулька. - Харків : ХНПУ, 2018. - 80 с. 
Анотація  
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Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

107404 

Дата реєстрації авторського права 

 
17.08.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Онищенко Оксана Володимирівна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

Наукова стаття «Упровадження та застосування сучасних інформаційних 

технологій і ЕRP-систем у бухгалтерському обліку вітчизняних 

підприємств» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

У статті увага приділена особливостям існуючих ERP-систем, які 

являють собою інформаційні системи планування та керування усіма 

ресурсами підприємства, їх упровадженню та застосуванню у 

бухгалтерському обліку вітчизняних підприємств. 
 
 
 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

107405 

Дата реєстрації авторського права 
 

17.08.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 

Ахієзер Олена Борисівна, Геляровська Оксана Анатоліївна, 

Дунаєвська Ольга Ігорівна, Процай Наталія 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) 
 

 

Стаття «Получение начального опорного плана многоиндексной 

задачи транспортной логистики» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

Опублікування: Ахиезер Е. Б., Геляровская О. А., Дунаевская О. И., 

Процай Н. Т. Получение начального опорного плана многоиндексной 

задачи транспортной логистики // Радиоэлектроника и информатика. - 

2014. - № 2 (65). - С. 16-18. 
Анотація  

 
 
 
 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 
 

 

107406 

Дата реєстрації авторського права 
 

17.08.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 

Боровик Марина 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) 
 

 

Науковий твір «Управління інформаційно-комунікаційним 

забезпеченням сталого розвитку закладів вищої освіти в умовах 

економіки знань» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

В дисертації вирішено важливу науково-практичну проблему 

управління інформаційно-комунікаційним забезпеченням сталого 

розвитку закладів вищої освіти в умовах економіки знань. 
 

 
 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

107407 

Дата реєстрації авторського права 
 

17.08.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 

Маньковський Дмитро 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) 
 

 

Науковий твір «Загальні закономірності формування та особливості 

синдромологічної структури непсихотичних порушень психічної 

сфери у хворих кардіохірургічного профілю» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

Наведено результати дослідження психопатологічних симптомів, 

визначено загальні закономірності та особливості синдромологічної 

структури непсихотичних порушень психічної сфери серед 340 пацієнтів 

кардіохірургічного профілю. 
 

 
 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

107408 

Дата реєстрації авторського права 
 

17.08.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 

Ходаківська Світлана 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 «Жива душа» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  
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Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

107409 

Дата реєстрації авторського права 

 
17.08.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Маньковський Дмитро 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) 

 

 

Навчально-методичний посібник «Алгоритм прогнозування гіпоксично-

ішемічних ушкоджень головного мозку у доопераційному періоді 

кардіохірургічних втручань з використанням штучного кровообігу» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Визначена діагностична цінність найбільш інформативних клініко-

анамнестичних факторів для забезпечення ризикометричного підходу 

при неврологічному супроводі пацієнтів з кардіохірургічними втручаннями. 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

107410 

Дата реєстрації авторського права 

 
17.08.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Бойко 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) 

 

 

Наукова стаття «Модифікований електротехнічний комплекс 

сонячної електростанції для умов залізорудних підприємств» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
Опублікування: Бойко С .М. Модифікований електротехнічний 

комплекс сонячної електростанції для умов залізорудних 

підприємств // Вчені записки Таврійського національного університету 

імені В. І. Вернадського. - 2019. - Том 3 (69). № 2, Частина 1. - С. 194-197. 
Анотація  

Запропонована система очистки поверхні сонячної панелі дозволить 

ефективно її експлуатувати, не зважаючи на металізовані частинки пилу. 
 

 

 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

107411 

Дата реєстрації авторського права 

 
17.08.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Бойко Сергій Миколайович 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 
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Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Науковий твір «Метод оптимізації структур та реконфігурації 

розподільчих мереж гірничорудних підприємств» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Метод націлений на впровадження відновлюваних енергоресурсів в 

системи електропостачання підприємств, враховуючи основні 

принципи, методи та специфіку їх використання. 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

107412 

Дата реєстрації авторського права 

 
17.08.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Юрчик Галина Миколаївна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

Національний університет водного господарства та 

природокористування 
Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Наукова стаття «Ефективність соціальної політики: теоретичний 

аспект та методологічні засади оцінювання» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Обґрунтовано порядок оцінювання ефективності соціальної політики 

за критерієм досягнення цілей, які визначені на рівні 

максимальних/мінімальних значень еталонних показників. 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

107413 

Дата реєстрації авторського права 

 
17.08.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Юрко Катерина Володимирівна, Меркулова Ніна Федорівна, 

Могиленець Олена Іванівна, Соломенник Ганна Олегівна 
Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

Харківський національний медичний університет 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Науковий твір «Cилабус навчальної дисципліни «Соціально значимі 

та особливо небезпечні інфекційні хвороби» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
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Анотація  

Силабус є складовою освітньо-професійної програми підготовки 

фахівців другого (магістерського) рівня галузі знань 22 «Охорона 

здоров'я» спеціальності 229 «Громадське здоров'я». 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

107414 

Дата реєстрації авторського права 

 
17.08.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Нестеренко Маргарита 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 твір наукового характеру «Програма розвитку 

гендерної ідентичності підлітків» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Розвивальна програма спрямована на розвиток позитивної гендерної 

ідентичності у підлітків і являє собою тренінг інтегративного типу. 

Концепція тренінгу розроблена з урахуванням принципів гуманістичної 

психології, соціально психологічного й особистісного-гендерного 

підходів. 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

107415 

Дата реєстрації авторського права 
 

17.08.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 

Корнієнко Олександр Сергійович 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 

 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 

Складений твір 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

Опис з ілюстраціями «Правила гри «Громада» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

«Громада» - це комунікаційна настільна гра, в якій учасник виступає 

в ролі керівника фракції в раді невеликого міста. 
 

 

 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

107416 

Дата реєстрації авторського права 

 
17.08.2021 
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Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Марущак Сергій Миколайович, Сіренко Всеволод Володимирович 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Музичний твір без тексту, складений твір 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Альбом мелодій «Альбом мелодій № 8/1/1 до творів, згідно сценарію 

«Сценарій мюзиклу (рок-опери, спортивних змагань, балету, вистави, 

театралізованого видовища (шоу), художнього фільму, документального 

фільму, наукового фільму, анімаційного фільму, комп'ютерної 

програми, настільної гри) «А ла гер ком а ла гер («на війні, як на 

війні»)». Вулкан історії: народи Європи та Золота Орда». Науково-

практичні рекомендації» (Версія UA-1.0)» («Альбом мелодій № 8/1/1 до 

творів, згідно сценарію «Сценарій мюзиклу (рок-опери) «А ла гер ком 

а ла гер («на війні, як на війні»)». Вулкан історії: народи Європи та 

Золота Орда») 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

«Альбом мелодій № 8/1/1 до творів, згідно сценарію «Сценарій 

мюзиклу (рок-опери) «А ла гер ком а ла гер («на війні, як на війні»)». 

Вулкан історії: народи Європи та золота орда» Науково-практичні 

рекомендації (Версія UA-0.1.)». Виконується як самостійно, так і в 

симбіозі із віршованими текстами. 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

107417 

Дата реєстрації авторського права 

 
17.08.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Фоменко Карина Ігорівна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Літературний твір наукового характеру «Методика діагностики 

губристичної мотивації особистості» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Були сформульовані двадцять вісім первинних тверджень, що імовірно 

відображають параметри губристичної мотивації. Частина із них є 

прямими, частина - зворотними. Для кожного твердження випробувальних 

пропонувалося вибрати одну із п'яти варіантів відповідей. 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

107418 

Дата реєстрації авторського права 

 
17.08.2021 
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Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Фоменко Карина Ігорівна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

Літературний твір наукового характеру «Проективна методика 

«Казкове царство» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

Методика призначена для старшого дошкільного та молодшого шкільного 

віку, була розроблена з метою вивчення губристичної мотивації у дітей 

у віці 6-10 років. Методика дозволяє визначити міру вираженості 

прагнення до переваги та прагнення до досконалості у дітей.  
 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

107419 

Дата реєстрації авторського права 
 

17.08.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 

Фоменко Карина Ігорівна, Саврасов 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) 
 

 

Літературний твір наукового характеру «Психотехнології розвитку 

креативності: майстерня тренера» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

Посібник містить комплекс оригінальних та адаптованих авторами 

методів, вправ, технік та ігор для діагностики та розвитку креативності, 

які можуть впроваджуватися як у тренінговій групі, так і в індивідуальній 

формі. 
 
 
 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

107420 

Дата реєстрації авторського права 
 

17.08.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 

Гален 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) 

 

 

Твір учбового характеру «Феном-карточки Галена (Первая книга 

чудо-полиглота)» 
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Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Твір навчального характеру має другу назву «Перша книга диво-

поліглота» Яка цілком складається із феноменально-навчальних 

карток для гри в слова трьох іноземних мов (англійська, німецька і 

французька) в домашніх умовах в розважальній формі без професійного 

педагога. 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

107421 

Дата реєстрації авторського права 

 
17.08.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Жукова Оксана Анатоліївна, Перцов Олександр Вікторович, 

Перепелиця Ігор Артьомович, Жуков Костянтин Вікторович 
Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір навчального характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Літературний письмовий твір навчального характеру «Навчальна гра 

«Електрика навколо нас» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Основне завдання навчальної гри - ознайомлення всіх учнів-учасників 

із сучасними науковими даними про електрику, розвиток предметних 

навичок з природничих наук; удосконалення надпредметних навичок. 

Структура навчальної гри складається з 6 локацій, узагальнення 

тестових завдань. 
 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

107422 

Дата реєстрації авторського права 

 
17.08.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Борисова Анна Ігорівна 

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 пісенних творів «Пятилетка» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Перелік пісень: «D-PILS»; «LOVYШКА»; «МОСКВА НА ПРОВОДЕ»; 

«Непонятно»; «РЫБКА ЗОЛОТАЯ». 
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Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

107423 

Дата реєстрації авторського права 

 
17.08.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Гален 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) 

 

 

Книга «Голограммная педагогика особо-достойных детей. Том 1» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

В творі навчального характеру (голограмна педагогіка) пропонується 

революційний варіант виховання особливо гідних дітей майбутнього: 

феноменальний розум, благородна поведінка, морально-вольова 

стійкість. Перший том трьох книг - практична філософія «дітей, 

навчених літати». 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

107424 

Дата реєстрації авторського права 

 
17.08.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Хомуленко Тамара Борисівна, Крамченкова Віра 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 твір наукового характеру «Методика проективної 

діагностики тілесного Я» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

У статті представлено методику незакінчених речень «Вербалізація 

тілесного Я» як самостійний інструмент для вивчення ознак 

психосоматичної компетентності особистості, яка відповідає сучасним 

вимогам до психометричного обґрунтування особистісних методик. 
 
 
 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

107425 

Дата реєстрації авторського права 
 

17.08.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 

Хомуленко Тамара Борисівна, Лисенко Людмила Миколаївна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 
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Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Літературний твір наукового характеру «Комплекс психодіагностичних 

методик з дослідження емоційної пам'яті» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Комплекс містить методики «Стереотипність емоційного досвіду», 

«Диференційованість емоційного досвіду», «Готовність до використання 

емоційного досвіду», «Ширина та довгота емоційного досвіду». 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

107426 

Дата реєстрації авторського права 

 
17.08.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Хомуленко Тамара Борисівна, Кузнецов Олексій Ігоревич 

Повне ім'я або повне 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 «Психосоматична трансформаційна 

гра «Шлях до філософського каменю» та її ефективність у розвитку 

тілесного Я» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

У роботі представлено методику оригінальної психосоматичної 

трансформаційної гри «Шлях до філософського каменю», яка 

спрямована на сприяння процесу індивідуалізації гармонізації 

функціонування тілесного Я. 
 
 
 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

107427 

Дата реєстрації авторського права 
 

17.08.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 

Тогоєв Олексій Романович, Веселовський Владислав Дмитрович, 

Дворник Ольга Василівна, Журавська Ірина Миколаївна, Обухова 

Катерина Олександрівна, Ухань Єгор 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 «Складання WiFi-мапи переміщення пацієнтів 

територією реабілітаційного центру» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
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Анотація  

Комп'ютерна програма «Складання WiFi-мапи переміщення пацієнтів 

територією реабілітаційного центру» призначена для збору експертної 

інформації у вигляді кількісних або якісних оцінок місцеположення і 

переміщення людей в складноорганізованих закритих приміщеннях та 

збереження історії їх переміщення. 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

107428 

Дата реєстрації авторського права 

 
17.08.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Колесніченко 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 «CheckEat» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

Комп'ютерна програма «CheckEat» являє собою програмно-апаратний 

комплекс, який є системою автоматизації замовлень та оплати в 

ресторанах, кафе та барах (сфера HORECA). 
 
 
 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

107429 

Дата реєстрації авторського права 
 

17.08.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 

Радченко Костянтин 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 «Концептуальна модель забезпечення ефективності 

прогнозування навантаження на вебсервер» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

Опублікування: Радченко К. О. Концептуальна модель забезпечення 

ефективності прогнозування навантаження на вебсервер // Вчені 

записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. - 

2020. - Том 31 (70). № 6. - С. 135-141. 
Анотація  

Стаття обґрунтовує адаптацію типу базисного вейвлету до умов 

створення шаблону нормальної поведінки вебсервера. Метод враховує 

складний багатоперіодичний характер динаміки параметрів захисту 

вебсервера. Точність методу знаходиться на рівні сучасних систем 

прогнозування навантаження вебсервера. 
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Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

107430 

Дата реєстрації авторського права 

 
18.08.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Ковалик 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) 

 

 

Стаття «Передумови та перспективи ведення малого бізнесу на ринку 

туризму» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
Опублікування: Ковалик О. А. Передумови та перспективи ведення 

малого бізнесу на ринку туризму // Бізнесінформ. - 2018. - № 8. - С. 88-92. 
Анотація  

Розглянуто основні передумови та перспективи ведення малого бізнесу у 

сфері туризму. Головна мета - узагальнити матеріал для всієї галузі та 

виявити специфіку саме для малих підприємців. Виявлено проблеми 

туристичної галузі України та тенденції до зниження її привабливості 

для іноземців і громадян. 
 
 
 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

107431 

Дата реєстрації авторського права 
 

18.08.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 

Ковалик 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) 
 

 

Стаття «Державна підтримка розвитку малого бізнесу в сфері туризму» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

У статті розглядалися основні проблеми та напрямки державної 

підтримки розвитку малого бізнесу у сфері туризму. Була проаналізована 

існуюча статистика для вирішення, в якому напрямі слід державі 

концентрувати свою увагу. 
 
 
 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

107432 

Дата реєстрації авторського права 
 

18.08.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 

Ковалик Оксана Анатоліївна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 
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Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Стаття «Проблеми ведення малого бізнесу у сфері туризму» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
Опублікування: Ковалик О. А. Проблеми ведення малого бізнесу у 

сфері туризму // Економіка. Фінанси. Право. - 2018. - № 8. - С. 38-40. 
Анотація  

У статті розглядалися основні проблеми ведення малого бізнесу у 

сфері туризму порівняно з великими підприємствами та іншими 

галузями. Головними проблемами було визначити великі грошові 

витрати, неналагоджені стосунки з транспортними та готельними 

компаніями, залежність від репутації фірми. 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

107433 

Дата реєстрації авторського права 

 
18.08.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Яровой Тихон Сергійович 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру «Концепція 

формування системи лобізму в Україні» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Концепція визначає поняття лобізму, лобіювання та лобістської 

діяльності, мету, завдання, методи, напрями, правові засади, структуру, 

кадрове, наукове, інформаційне, фінансове, матеріально-технічне 

забезпечення формування системи лобізму в Україні. 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

107434 

Дата реєстрації авторського права 

 
18.08.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Бадіян Володимир 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) 

 

 

Малюнок «Зображення «БАДіЛ» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
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Анотація  

Зображення містить по краю круг (або овал), в середині такого круга 

(або овалу) знаходиться зображення квітки лотоса, в середині квітки 

лотоса знаходиться зображення коня, що сидить в позі лотоса у білому 

одязі та тримає в одному копиті горщик із рослинами, квітами, а в 

іншому - містичний крюк. 

 
 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

107435 

Дата реєстрації авторського права 

 
18.08.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Бадіян Володимир Йосипович 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру «Технологія «Біо-

Астрологічної Діагностики і Лікування» («Технологія «БАДіЛ») 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Основу даної методики складають знання, які виражені в малюнках 

або опису 28 сузір'їв (Накшатра), підібраних і намальованих в 

спеціальному співвідношенні часу і простору. 

 
 

 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

107436 

Дата реєстрації авторського права 

 
18.08.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Прокоф'єва-Акопова Світлана Алєксандрівна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Стаття «Ситуація як фактор емоційної нестабільності» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
Опублікування: Прокоф'єва-Акопова С. О. Ситуація як фактор 

емоційної нестабільності // Наука і освіта. - 2005. - № 5-6. - С. 123-127. 
Анотація  

Стаття присвячена дослідженню впливу ситуації політичного вибору 

на емоційну сферу особистості. У ній наводяться дані вивчення 

емоційних станів особистості (електорату) під час виборів і перевиборів 

Президента України. 
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Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

107437 

Дата реєстрації авторського права 

 
18.08.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Котенко Андрій Всеволодович 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Ілюстрація, літературний письмовий твір 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Опис з ілюстраціями «Гра «Десятка» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Гра для розвитку інтелекту. 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

107438 

Дата реєстрації авторського права 

 
18.08.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Васильченко Анна Олександрівна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Складений твір, фотографічний твір 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Збірка фотографічних творів «Паркани Горизонт від заводу «Мехбуд» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Огорожі Горизонт із сталі оцинкованої з полімерним покриттям. 

Виробництво - завод «Мехбуд». 

 
 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

107439 

Дата реєстрації авторського права 

 
18.08.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Васильченко Анна Олександрівна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Складений твір, фотографічний твір 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Збірка фотографічних творів «Паркани Ранчо заводу «Мехбуд» 
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Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Огорожі Ранчо із сталі оцинкованої з полімерним покриттям. 

Виробництво - завод «Мехбуд». 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

107440 

Дата реєстрації авторського права 

 
18.08.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Васильченко Анна Олександрівна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Складений твір, фотографічний твір 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Збірка фотографічних творів «Візуалізація огорож заводу «Мехбуд» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Візуалізація та 3D-моделі огорож із сталі оцинкованої з полімерним 

покриттям. Виробництво - завод «Мехбуд». 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

107441 

Дата реєстрації авторського права 

 
18.08.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Борисов Вячеслав Вікторович, Кійченко Поліна Віталіївна 

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 «Український вінок - краса і сучасність» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Ескізи для портретних ілюстрацій. 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

107442 

Дата реєстрації авторського права 

 
18.08.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Пустовідко Анатолій Леонідович 
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Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Музичний твір з текстом 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Пісня «А в газеті Епіцентр на портреті» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

 

 
 

 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

107443 

Дата реєстрації авторського права 

 
18.08.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Пустовідко Анатолій 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 «Я Українець!» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

 

 
 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

107444 

Дата реєстрації авторського права 

 
18.08.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Ломакін Андрій Валентинович 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Ілюстрація, літературний письмовий твір 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Літературний письмовий твір із ілюстраціями «Стандарти фірмового 

стилю та дизайну «МІЙ ЗОЛОТИЙ!» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  
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Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

107445 

Дата реєстрації авторського права 

 
18.08.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Керимова Світлана Валеріївна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Складений твір, усний твір 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Складений усний твір «Курс «Притяжение ON» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Твір є навчально-практичним відеокурсом для жінок. Створений для 

проведення аналізу сексуальних стосунків та їх покращення, розкриття 

сексуальності жінки, розвитку здібностей спокушання. Містить 

практичні поради для жінок щодо поведінки, яка викликає постійний 

сексуальний потяг чоловіків до них. 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

107446 

Дата реєстрації авторського права 

 
18.08.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Пікалова Валентина Валеріївна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Стаття «РЕАЛІЗАЦІЯ STEAM-ОСВІТИ В ПРОЄКТНІЙ 

ДІЯЛЬНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ МАТЕМАТИКИ» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

 

 
 

 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

107447 

Дата реєстрації авторського права 

 
18.08.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Пікалова Валентина Валеріївна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 
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Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Стаття «Організація позааудиторної роботи майбутніх учителів 

математики в середовищі GeoGebra» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

107448 

Дата реєстрації авторського права 

 
18.08.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Гардер Сергій Євгенович, Головач 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 «Методы исследования для построения модели взаимосвязанных 

временных рядов» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

107449 

Дата реєстрації авторського права 

 
18.08.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Ярмолюк Олена Сергіївна, Попов Володимир Андрійович, 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 «МЕТОДИКА ВИЗНАЧЕННЯ ОПТИМАЛЬНИХ 

МІСЦЬ ВСТАНОВЛЕННЯ ВІДНОВЛЮВАНИХ ДЖЕРЕЛ ЕНЕРГІЇ 

МАЛОЇ ПОТУЖНОСТІ» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Взаємна робота відновлюваних джерел енергії з загальною мережею 

призводить до зміни основних параметрів електричної мережі та 

суттєво впливає на якість електричної енергії. У роботі запропоновано 

безрозмірний багатокритеріальний показник, який враховує технічні 

й економічні критерії. 
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Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

107450 

Дата реєстрації авторського права 
 

18.08.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 

Турецький Володимир Васильович 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 

 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 

Ескіз 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

Ескіз твору ужиткового мистецтва «Проект Ювілейної відзнаки до  

30-річчя Незалежності України Львівської обласної ради» («Відзнака 

до 30-річчя Незалежності України») 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

«Проект Ювілейної відзнаки до 30-річчя Незалежності України 

Львівської обласної ради» має форму хреста з елементами орнаменту. 

По середині хреста міститься коло, по контуру якого розміщено напис 

«ХХХ РОКІВ НЕЗАЛЕЖНОСТІ УКРАЇНИ. ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСНА 

РАДА». 
 
 
 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 
 

 

107451 

Дата реєстрації авторського права 
 

18.08.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 

Онищенко Оксана Володимирівна 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 

 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

Наукова стаття «Впровадження стратегічного управлінського обліку в 

практику сучасних підприємств на глобальному ринку авіаперевезень» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

У статті увага приділена питанням впровадження стратегічного 

управлінського обліку в практику сучасних підприємств на глобальному 

ринку авіаперевезень, запропонована раціональна система інформаційної 

підтримки стратегічного управління підприємств на глобальному 

ринку авіаперевезень. 
 
 
 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

107452 

Дата реєстрації авторського права 
 

18.08.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Єфименко Владислав Петрович, Яковенко Людмила Миколаївна, 

Кисельова Наталія 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) 

 

 

Літературний письмовий твір «Карта обстеження та ведення пацієнта 

з дефектом альвеолярного відростка верхньої щелепи» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Карта обстеження та ведення пацієнта з дефектом альвеолярного 

відростка верхньої щелепи для поглиблення вивчення цієї нозологічної 

одиниці, об'єктивізації та систематизації даних щодо скарг, анамнезу 

захворювання, місцевого статусу та додаткових методів обстеження. 

Карта спрощує обробку даних. 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

107453 

Дата реєстрації авторського права 

 
18.08.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Гаєвський Ілля 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 «Паззл» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Перша частина - автобіографія. Екстремістські угруповання, навчання в 

інституті ФСБ РФ. Служба в Дагестані. Переїзд в Україну, зміна 

громадянства, участь в АТО. Замахи і відкриття бізнесу, містичні 

практики. Друга частина розповіді про карти Таро. 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

107454 

Дата реєстрації авторського права 

 
18.08.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Тарасенко Вікторія Олександрівна, Підлісний Олексій Вікторович, 

Коваль Аліна Сергіївна, Соломенний Андрій Миколайович, Ващук 

Валентина Анатоліївна, Давтян Лена Левонівна, Гончаренко Наталія 

Володимирівна, Саханда Іванна Василівна, Наумова Маріанна Іванівна 
Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 
 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 
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Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Науковий твір «TECHNOLOGICAL AND BIOPHARMACEUTICAL 

ASPECTS OF DEVELOPING THE BASICS OF SOFT MEDICINAL 

LOCAL ACTION» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Основними принципами будь-якого методу лікування гнійно-

некротичних процесів є раннє видалення девіталізованих тканин, 

пригнічення активності мікрофлори у вогнищі ураження та прискорення 

регенерації. В статті реалізовані підходи до лікування таких ран та 

технологія створення ранозагоюючих засобів. 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

107455 

Дата реєстрації авторського права 

 
18.08.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Маньковський Дмитро 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) 

 

 

Науковий твір «Діагностично-прогностичний комплекс для забезпечення 

персоналізованого неврологічного супроводу при кардіохірургічних 

втручаннях з використанням штучного кровообігу» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

На основі вивчення діагностичної цінності та прогностичного значення 

клініко-анамнестичних факторів серед пацієнтів з різними формами 

гіпоксично-ішемічних уражень головного мозку після кардіохірургічних 

втручань з використанням штучного кровообігу опрацьовано 

діагностично-прогностичний комплекс. 
 
 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

107456 

Дата реєстрації авторського права 
 

18.08.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 

Іванов Геннадій Олександрович, Бабенко Дмитро Володимирович, 

Пастушенко Сергій Іванович, Гольдшмідт Олег Валеріанович 
Повне ім'я або 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 «Взаємозамінність та технічні виміри» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
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Анотація  

У навчальному посібнику викладено принципи, що забезпечують 

взаємозамінність з'єднань різних видів: циліндричних, конічних, 

шпонкових і шліцьових; принципи і методи розрахунків допусків у 

розмірних ланцюгах. наведено похибки форми і розташування 

поверхонь, хвилястість і шорсткість поверхонь. 

 
 

 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

107457 

Дата реєстрації авторського права 

 
18.08.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Іванов Геннадій Олександрович, Шебанін В'ячеслав Сергійович, 

Бабенко Дмитро Володимирович, Пастушенко Сергій Іванович, 

Думенко Костянтин Миколайович 
Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір навчального характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Навчальний посібник «Взаємозамінність, стандартизація та технічні 

вимірювання. Курсове проектування» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

У навчальному посібнику викладено принципи, що забезпечують 

взаємозамінність з'єднань різних видів: циліндричних, конічних, 

нарізних, шпонкових і шліцьових; принципи і методи розрахунків 

допусків у розмірних ланцюгах. наведено теоретичні відомості, а 

також приклади розв'язання задач курсової роботи. 

 
 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

107458 

Дата реєстрації авторського права 

 
18.08.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Старощук Антон 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 «Целуешь другого» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  
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Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

107459 

Дата реєстрації авторського права 

 
18.08.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Кутіков Олександр Євгенович, Нікішкова Ірина Миколаївна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Похідний твір 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Адаптація для України (українською) опитувальника «Cognitive 

Reserve Assessment Scale in Health» («CRASH для України (українською)») 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Адаптація для України CRASH приводить у відповідність до реалій 

України розділи про освіту та навчання, а також, реалізуючи вимогу 

про необхідність проведення будь-якого психоневрологічного тестування 

рідною для пацієнта мовою, у випадку російськомовних пацієнтів 

робить можливим виконання протоколу. 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

107460 

Дата реєстрації авторського права 

 
18.08.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Кутіков Олександр Євгенович, Нікішкова Ірина Миколаївна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Похідний твір 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Адаптація російською мовою шкали «Patient-Determined Disease Steps 

(PDDS): Шкала «Определенные пациентом шаги болезни» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Адаптація російською мовою шкали PDDS, реалізуючи вимогу про 

необхідність проведення будь-якого психоневрологічного тестування 

рідною пацієнту мовою, у випадку російськомовних пацієнтів робить 

можливим виконання умови протоколу PDDS про режим проведення 

інтерв'ю, дозволяє уникнути помилок. 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

107461 

Дата реєстрації авторського права 

 
18.08.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Кутіков Олександр Євгенович, Нікішкова Ірина Миколаївна 
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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) 

 

 

Адаптація для України (російською) опитувальника «Cognitive Reserve 

Assessment Scale in Health» («CRASH для України (російською)») 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Адаптація для України CRASH приводить у відповідність до реалій 

України розділи про освіту та навчання, а також, реалізуючи вимогу 

про необхідність проведення будь-якого психоневрологічного тестування 

рідною для пацієнта мовою, у випадку російськомовних пацієнтів 

робить можливим виконання протоколу. 
 
 
 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

107462 

Дата реєстрації авторського права 
 

18.08.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 

Кутіков Олександр Євгенович, Нікішкова Ірина Миколаївна 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 

 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 

Похідний твір 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

Версія українською мовою опитувальника «Cognitive Reserve Index 

questionnaire (CRlq)» («CRlq для України (українською)») 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

Версія українською мовою CRlq, реалізуючи вимогу про необхідність 

проведення будь-якого психоневрологічного тестування рідною 

пацієнту мовою, у випадку україномовних пацієнтів робить можливим 

виконання умови протоколу CRlq про режим проведення інтерв'ю, 

дозволяє уникнути помилок через нерозуміння. 
 
 
 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

107463 

Дата реєстрації авторського права 
 

18.08.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 

Кутіков Олександр Євгенович, Нікішкова Ірина Миколаївна 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 

 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 

Похідний твір 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

Версія російською мовою (для України) опитувальника «Cognitive 

Reserve Index questionnaire (CRlq)» («CRlq для України (російською)») 
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Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Версія російською мовою CRlq, реалізуючи вимогу про необхідність 

проведення будь-якого психоневрологічного тестування рідною 

пацієнту мовою, у випадку російськомовних пацієнтів робить можливим 

виконання умови протоколу CRlq про режим проведення інтерв'ю, 

дозволяє уникнути помилок через нерозуміння. 
 

 

 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

107464 

Дата реєстрації авторського права 
 

18.08.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 

Зирянська Вікторія Євгенівна 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 

 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 

Ескіз, складений твір, твір образотворчого мистецтва 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

Серія творів образотворчого мистецтва «Декоративне рельєфне пано 

«Éclat» «Спалах» «Сяйво» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

Серія творів декоративне рельєфне пано із рельєфом виконаним 

радіально, в яку входять такі твори: пано: «Éclat coucher de soleil», 

«Éclat de ŕeveil», «Éclat de agrenté», «Éclat d'été», ескізи. 
 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

107465 

Дата реєстрації авторського права 
 

18.08.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 

Альошина Алла Іванівна, Ковальчук Надія Миколаївна, Бичук 

Олександр Іванович 
Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 

 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

Навчальний посібник «Туристичні ресурси Західного регіону» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

Опублікування: Ковальчук Н. М. Туристичні ресурси Західного регіону : 

навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Н. М. Ковальчук, О. І. Бичук, 

А. І. Альошина. - Вид. 2-ге, виправл. - Луцьк : Вежа-Друк, 2013. - 384 с. 
Анотація  

У навчальному посібнику розглянуто ресурси туризму у Волинській, 

Закарпатській, Івано-Франківській, Львівській, Рівненській, Тернопільській 

та Чернівецькій областях. Зміст посібника розкриває передумови 

розвитку туристичної галузі в даному регіоні, знайомить з природними, 

культурними об'єктами. 
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Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

107466 

Дата реєстрації авторського права 

 
18.08.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Ковальчук Надія Миколаївна, Ніколаєв Юрій Михайлович, Санюк 

Володимир Іванович, Бачук Олександр Іванович, Ніколаєв Сергій 

Юрійович 
Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Навчальний посібник «Гімнастика та методика її викладання» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
Опублікування: Гімнастика та методика її викладання [Текст] : навч. 

посіб. / Н. М. Ковальчук, Ю. М. Ніколаєв, В. І. Санюк [та ін.]. - Луцьк : 

Вежа-Друк, 2021. - 324 с. 
Анотація  

У навчальному посібнику представлено практичний та методичний 

матеріал з дисципліни «Гімнастика та методика її викладення», згідно 

з навчальною програмою для студентів 1-2 курсів. Висвітлена методика 

навчання стройових, загальнорозвивальних вправ та вправ на 

гімнастичних приладах. 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

107467 

Дата реєстрації авторського права 

 
18.08.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Жменько Зоя Володимирівна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 

Літературний письмовий твір 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

Методичний посібник «Бісер. Майже все, але потрошку» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

Методичний посібник містить збірник схем з бісероплетіння, зручних 

для навчання початківців. Стисло охоплює майже всі сучасні техніки. 

Може знадобитися керівникам гуртків позашкільної роботи навчальних 

закладів та широкому загалу. 
 
 

 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

107468 

Дата реєстрації авторського права 
 

18.08.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 

Жменько Зоя Володимирівна 
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Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Методичний посібник «Яйце-велетень. Як зробити макет яйця» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Методичний посібник присвячено самостійну виготовленню макетів 

великих яєць. Може знадобитися керівникам гуртків позашкільної 

роботи навчальних закладів та широкому загалу. 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

107469 

Дата реєстрації авторського права 

 
18.08.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Проневич Олексій Станіславович, 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) 

 

 

Стаття «Публічна безпека як екзистенційно-правовий імператив 

забезпечення сталого розвитку мегаполіса» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
Опублікування: Публічна безпека як екзистенційно-правовий імператив 

забезпечення сталого розвитку мегаполіса / О. С. Проневич, Т. А. Коляда // 

Місто. Культура. Цивілізація: міжнародні студії: матеріали міжнародної 

науково-теоретичної інтернет-конференції. - 2020. - С. 213-216.  
Анотація  

 
 

 

 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

107470 

Дата реєстрації авторського права 

 
18.08.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Проневич Олексій Станіславович, 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) 

 

 

Стаття «Аутсорсинг окремих функцій суб'єктів публічної 

адміністрації: управлінсько-правовий аспект» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
Опублікування: Аутсорсинг окремих функцій суб'єктів публічної 

адміністрації: управлінсько-правовий аспект [Електронний ресурс] / 
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О. С. Проневич, Т. А. Коляда // Журнал східноєвропейського права. - 

2021. - № 88. - С. 32-42. 
Анотація  

Стаття присвячена осмисленню управлінсько-правового аспекту 

аутсорсингу окремих функцій суб'єктів публічної адміністрації, 

виокремленню притаманних державі та/або місцевому самоврядуванню 

функцій, які можуть виконуватися приватним сектором на умовах 

аутсорсингу. 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

107471 

Дата реєстрації авторського права 

 
18.08.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Попович Петро Степанович 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір практичного характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Сценарій телепередачі «Дзвіниця» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

Кожна програма - це розповідь про різні дзвіниці на території України 

та (або) етнічних українських землях. Учасники (герої) програми - 

дзвонарі, або любителі мелодій дзвонів. Учасники програми розповідають 

власні життєві історії, історії та легенди дзвіниць, які їм відомі. 
 
 
 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

107472 

Дата реєстрації авторського права 
 

18.08.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 

Коваленко Олександр Анатолійович, Дегтярьов Олександр 

Олександрович 
Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 

 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 

Літературний письмовий твір практичного характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

Літературний письмовий твір практичного характеру «Хмарний сервіс 

автоматизації бізнес процесів (Cloud Аpplication Platform)» («С.А.Р.») 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

Хмарна платформа, яка дає змогу створювати конфігурації керування 

бізнес-процесами клієнтів згідно з моделлю «Бізнес-Процес - як 

Сервіс» та дозволом на строкове використання (ліцензія), обумовленим 

договором між Ліцензіаром та Ліцензіатом. 
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Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

107473 

Дата реєстрації авторського права 

 
18.08.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Прохорова Дарія Ігорівна, Софієнко Альона Володимирівна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Наукова стаття «ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ МАРКЕТИНГОВИХ 

КОМУНІКАЦІЙ ТА БІЗНЕС-СЕРЕДОВИЩЕ» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Стаття присвячена визначенню факторів переходу функціонування 

бізнес-середовища в онлайн-режим, можливостям адаптації та 

трансформації маркетингових комунікацій до сучасних змін. 

 
 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

107474 

Дата реєстрації авторського права 

 
18.08.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Харкевич Юрій Іліодорович, Кальчук Інна Володимирівна, 

Пожарська Катерина Віталіївна 
Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Стаття «Asymptotics of approximation of functions by conjugate Poisson 

integrals» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
Опублікування: Kal'chuk I. V., Kharkevych Yu. I., Pozharska K. V. 

Asymptotics of approximation of functions by conjugate Poisson integrals // 

Carpathian Math. Publ. - 2020. - Vol. 12 (1). - Р. 138-147. 
Анотація  

Актуальними задачами теорії наближення функцій є розв'язання 

широкого кола екстремальних задач, зокрема дослідження питань 

апроксимації функціональних класів різними лінійними методами 

підсумовування рядів Фур'є. В даній роботі розглядається відомий 

клас Ліпшиця. 

 
 

 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

107475 

Дата реєстрації авторського права 

 
18.08.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Харкевич Юрій Іліодорович, Ханін 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 наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Стаття «Аппроксимативные свойства операторов типа Абеля-Пуассона 

на обобщенных классах Гельдера» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Роботу присвячено актуальним проблемам сучасної прикладної 

математики, а саме вивченню апроксимативних властивостей 

операторів типу Абеля-Пуассона на так званих узагальнених класах 

функцій Гельдера. Відомо, що узагальненими класами функцій 

Гельдера прийнято називати класи неперервних функцій. 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

107476 

Дата реєстрації авторського права 

 
18.08.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Караїм Ольга Анатоліївна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Науковий твір «Конспект лекцій «Екологічна експертиза» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
Опублікування: Караїм О. А. Екологічна експертиза: Конспект лекцій / 

Ольга Анатоліївна Караїм. - Луцьк : Вежа-Друк, 2017. - 96 с. 
Анотація  

У виданні викладено основні положення, поняття та завдання екологічної 

експертизи. Висвітлено специфіку проведення екологічної експертизи 

в Україні. 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

107477 

Дата реєстрації авторського права 

 
18.08.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Гнітецька Тетяна Володимирівна, Ковальчук Надія Миколаївна, 

Санюк Володимир Іванович, Голуб Олександра Олександрівна 
Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Навчально-методичний посібник «Впровадження вуличних видів 

гімнастики у підготовку майбутніх вчителів фізичної культури» 
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Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

Опублікування: Впровадження вуличних видів гімнастики у підготовку 

майбутніх вчителів фізичної культури : навчально-метод. посібник /  

Т. В. Гнітецька, Н. М. Ковальчук, В. І. Санюк, О. О. Голуб. - Луцьк, 

2021. - 71 с. 
Анотація  

У навчально-методичному посібнику описуються сучасні види вуличної 

гімнастики: воркаут, паркур, фріран, акростріт, трикінг, та викладено 

авторську програму лекційних, практичних, самостійних занять теми 

«Інноваційні види вуличної гімнастики» як доповнення до програми 

навчальної дисципліни. 
 

 
 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

107478 

Дата реєстрації авторського права 
 

18.08.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 

Жернов Сергій Володимирович 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 

 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 

Твір образотворчого мистецтва 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

Твір образотворчого мистецтва «High Way» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

Підвішена та вирізана полосою вживана шина автомобіля, що покрита 

сусальним золотом. 
 
 
 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

107479 

Дата реєстрації авторського права 
 

19.08.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 

Гурочкіна 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) 
 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру «Механізми 

розвитку промислових підприємств в емерджентній економіці» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

Опублікування: Гурочкіна В. В. Механізми розвитку промислових 

підприємств в емерджентній економіці : монографія / В. В. Гурочкіна. - 

Хмельницький : ХНУ, 2020. - 336 с. 
Анотація  

Досліджено механізм розвитку підприємства в емерджентній економіці. 

Розроблено теоретико-концептуальні основи та науково-прикладні 

рекомендації управління фінансовими та інтеграційними механізмами 

розвитку промислових підприємств. 
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Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

107480 

Дата реєстрації авторського права 

 
19.08.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Мейтіна Катерина Сергіївна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Складений твір, твір образотворчого мистецтва 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Збірка графічних зображень «Maltipoo World» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

107481 

Дата реєстрації авторського права 

 
19.08.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Довженко Євгенія Володимирівна, Чечет 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) 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру «Практикум з 

транспортного права України» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
Опублікування: Довженко Є. В., Чечет А. М. Практикум з транспортного 

права України : навч. посіб. - Київ : Видавництво «Міленіум», 2021. - 84 с.  
Анотація  

Практикум з транспортного права України містить тематичні плани 

практичних занять, індивідуальні завдання, питання поточного та 

підсумкового контролю, тематику та методичні вказівки до написання 

курсових робіт, перелік рекомендованої літератури тощо.  
 
 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

107482 

Дата реєстрації авторського права 

 
19.08.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Поповська Ірина Володимирівна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Твір образотворчого мистецтва 
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Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

Твір образотворчого мистецтва «Mama Special» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

Твір представлений зображенням корони з 5 зубцями у формі ромбів. 

Знизу під короною розташований напис англійською мовою «Mama 

Special», що виконаний оригінальним шрифтом. У транслітерації 

вказаний напис звучить як «Мама Спешіал», переклад українською - 

«Особлива Мама». 
 
 
 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

107483 

Дата реєстрації авторського права 
 

19.08.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 

Поповська Ірина Володимирівна 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 

 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 

Літературний письмовий твір 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

Літературний письмовий твір «Сценарій проведення Премії «Mama 

Special» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

Твір призначений для організації та проведення Премії «Mama Special», 

містить наступні розділи: пакет номінанта, програма проведення 

заходу, вимоги щодо номінанток та локації, подарунки для партнерів 

та спонсорів, сценарний план, вимоги щодо команди для організації 

премії тощо. 
 
 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

107484 

Дата реєстрації авторського права 
 

19.08.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 

Поповський Анатолій 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 «Дещиця про українські прізвища» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

Опублікування: Поповський А. М. Дещиця про українські прізвища : 

монографія. - Д. : Ліра, 2020. - 300 с. 
Анотація  
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Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

107485 

Дата реєстрації авторського права 

 
19.08.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Шарапін Павло Лаврентійович 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Комп'ютерна програма 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Комп'ютерна програма «Онлайн-платформа «ЖИВИЙ ЖУРНАЛ» 

(інтерактивний журнал, інтерактивна газета)» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Комп'ютерна програма «Онлайн-платформа» «ЖИВИЙ ЖУРНАЛ» 

(інтерактивний журнал, інтерактивна газета)» розроблена для зручності 

та економії часу у створенні журналу. Зберігаючи природу, більше не 

потрібно друкувати журнали, також зберігаємо час на доставку 

користувачу. 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

107486 

Дата реєстрації авторського права 

 
19.08.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Вельмагіна Наталя Олександрівна, Чуприна Надія 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 «Оптимальне проектування параметрів 

процесу взаємодії трьох підприємств в спільному підприємстві з 

виробництва і збуту продукції» (Комп'ютерна програма «OPTIMA») 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Створена комп'ютерна програма «OPTIMA» оптимізації параметрів 

процесу взаємодії трьох підприємств і розрахунку кінцевої продукції 

спільного підприємства. Це прикладна програма з віконним графічним 

інтерфейсом користувача. 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

107487 

Дата реєстрації авторського права 

 
19.08.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Вельмагіна Наталя Олександрівна, Чуприна Надія 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 «Оптимальне проектування процесу випуску 

валового продукту підприємства» (Комп'ютерна програма «SINTEZ») 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Створена комп'ютерна програма «SINTEZ» оптимального проектування 

процесу випуску валового продукту підприємства на основі методу 

динамічного програмування. Параметри проектування вибираються 

за максимальним обсягом валового продукту. Це прикладна програма 

з віконним графічним інтерфейсом користувача 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

107488 

Дата реєстрації авторського права 

 
19.08.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Іван Лукавий (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) 

 

 

Фентезі-роман «Пломінь: Кривава сівба» («Пломінь») 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

107489 

Дата реєстрації авторського права 

 
19.08.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Матвєєва Ірина Олександрівна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Ілюстрація, літературний письмовий твір наукового характеру, 

складений твір 
Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Складений твір «Трансформационная игра «Победи свой страх» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
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Анотація  

Складений твір: «Победи свой страх» - трансформаційна психологічна 

гра для дорослих та підлітків, спрямована на виявлення та усунення 

страхів. Учасники кидають кубик, він потрапляє на комірку поля, яка 

описує психологічну проблему чи підказку. 
 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

107490 

Дата реєстрації авторського права 
 

19.08.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 

Павел Алексеев (псевдонім) 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 

 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 

Складений твір, твір образотворчого мистецтва 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

Збірка творів образотворчого мистецтва «Обкладинки для відео «Про 

Желейного Медведя Валеру» 2018 рік» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

Публічний показ: Павлов О. В. Збірка творів образотворчого мистецтва 

«Обкладинки для відео «Про Желейного Медведя Валеру» 2018 рік». - 

Оприлюднено у 2018 році на каналі «Познаватель», платформа YouTube. - 

Режим доступу: https://www.youtube.com/playlist?list=PL1OVBoXJx7XkUDII-

bnJJCbUr3a3s8H0 
Анотація  

У творі зібрано окремі обкладинки для відео «Про желейного Медведя 

Валеру», що були створені автором протягом 2018 року. 
 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

107491 

Дата реєстрації авторського права 
 

19.08.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 

Новак Дмитро Анатолійович, Балковий Андрій Володимирович, 

Ісенко Віталій Васильович, Шостак Роман Сергійович, Коплик 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) 
 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру «Модель для 

визначення мінімальної висоти початку виконання спеціального 

маневру самонаведення перспективним аеробалістичним апаратом» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

У даному творі описана модель визначення мінімального значення 

висоти (дальності) початку виконання перспективним аеробалістичним 

апаратом, у тому числі високоточною керованою ракетою або бойовою 

частиною ракети, яка відокремлюється, спеціального маневру 

самонаведення на ціль. 
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Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

107492 

Дата реєстрації авторського права 

 
19.08.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Русол Ольга 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) 

 

 

Книга «ВСЁ О ЕДЕ БЕЗ ДИЕТ И ГОЛОДАНИЯ Меню на 21 день» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Читач тримає в руках унікальну книжку, написану професійним кухарем, 

що має особистий досвід роботи з проблемами розладу харчування та 

надлишкової маси. Завдяки авторській програмі харчування на  

21 день, шлях до здоров'я і гарної фігури перетвориться із непосильної 

праці на радісну роботу над собою. 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

107493 

Дата реєстрації авторського права 

 
19.08.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Салига Дмитро 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) 

 

 

Збірка музичних творів «Power Funk Album on Dmytro Beat» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Збірка включає 10 музичних творів без тексту: 1. «Power Funk On My 

Beat», 2. «KG Funk», 3. «BH Funk», 4. «ST Funk», 5. «Dancing I», 6. «AT 

Funk», 7. «ET Funk», 8. «DC Funk», 9. «LB Funk», 10. «NN Funk». 
 
 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

107494 

Дата реєстрації авторського права 

 
19.08.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Шкідченко Софія Григорівна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 
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Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 

Музичний твір без тексту 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

Музичний твір без тексту «Минають дні, минають ночі» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

 
 

 
 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

107495 

Дата реєстрації авторського права 
 

19.08.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 

Шиян Анатолій 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) 
 

 

Графічний твір «Дизайн логотипу «НМ «PER ARTEM VICTORIAM» 

HEROLDMASTER» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

Твір «Дизайн логотипу «ГМ «PER ARTEM AD VICTORIAM» 

ГЕРОЛЬДМАЙСТЕР» є авторським малюнком з зображенням 

тварин: лева, барана та зміїв, рослин та чоловіка, одягненого в тогу 

через плече та в лавровому вінку на голові. 
 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

107496 

Дата реєстрації авторського права 
 

19.08.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 

Шиян Анатолій 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) 
 

 

Графічний твір «Дизайн логотипу «ГМ «PER ARTEM AD VICTORIAM» 

ГЕРОЛЬДМАЙСТЕР» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

Твір «Дизайн логотипу «ГМ «PER ARTEM AD VICTORIAM» 

ГЕРОЛЬДМАЙСТЕР» є авторським малюнком з зображенням 

тварин: лева, барана та зміїв, рослин та чоловіка, одягненого в тогу 

через плече та в лавровому вінку на голові. 
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Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

107497 

Дата реєстрації авторського права 

 
19.08.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Мулик Катерина Олександрівна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Стаття «Зміст процесу іншомовної підготовки майбутніх учителів 

гуманітарних спеціальностей у закладах вищої освіти» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
Опублікування: Мулик К. О. Зміст процесу іншомовної підготовки 

майбутніх учителів гуманітарних спеціальностей у закладах вищої 

освіти // Науковий часопис Національного педагогічного університету 

імені М. П. Драгоманова. Серія 5. Педагогічні науки: реалії та перспективи. - 

2019. - Випуск 67. - С. 175-177. 
Анотація  

У статті досліджено проблему іншомовної підготовки майбутніх учителів 

гуманітарних спеціальностей у закладах вищої освіти. Розглянуто 

погляди вчених щодо питання іншомовної підготовки. Визначено 

специфіку іншомовної підготовки майбутніх учителів гуманітарних 

спеціальностей у закладах вищої освіти. 

 
 

 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

107498 

Дата реєстрації авторського права 

 
19.08.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Мулик Катерина Олександрівна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Стаття «Визначення сутності формування іншомовних компетенцій 

майбутніх учителів гуманітарних спеціальностей у закладах вищої 

освіти» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
Опублікування: Мулик К. О. Визначення сутності формування 

іншомовних компетенцій майбутніх учителів гуманітарних спеціальностей 

у закладах вищої освіти // Педагогіка формування творчої особистості 

у вищій і загальноосвітній школах: Збірник наукових праць. - 2020. - 

№ 70, Т. 3. - С. 44-47. 
Анотація  

Стаття присвячена дослідженню проблеми формування іншомовних 

компетенцій майбутніх учителів гуманітарних спеціальностей у 

закладах вищої освіти. 
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Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

107499 

Дата реєстрації авторського права 

 
19.08.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Мулик Катерина Олександрівна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Стаття «Методологічні принципи інтегрованого навчання професійно-

спрямованої англійської мови майбутніх соціальних працівників у 

закладах вищої освіти» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
Опублікування: Мулик К. О. Методологічні принципи інтегрованого 

навчання професійно-спрямованої англійської мови майбутніх соціальних 

працівників у закладах вищої освіти // Вісник Запорізького національного 

університету: Збірник наукових праць. Педагогічні науки. - 2020. - № 3 (36), 

Ч. 1. - С. 119-123. 
Анотація  

У статті досліджено проблему інтегрованого навчання професійно-

спрямованої англійської мови майбутніх соціальних працівників у 

закладах вищої освіти. Актуальність визначеної проблеми зумовлена 

сучасним станом розвитку України, який потребує ефективного 

вирішення проблеми іншомовної підготовки. 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

107500 

Дата реєстрації авторського права 

 
19.08.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Голій Крістіна Олександрівна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Твір образотворчого мистецтва 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Твір образотворчого мистецтва «Зображення персонажу «CORGIO» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Зображення персонажу «CORGI O» являє собою графічну композицію, 

що складається із гумористичного зображення песика, під яким 

розміщений фантазійний напис «CORGI O». Напис походить від назви 

породи собак «corgi» і літери «о». 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

107501 

Дата реєстрації авторського права 

 
19.08.2021 
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Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 

Голій Крістіна Олександрівна 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 

 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 

Складений твір, твір образотворчого мистецтва 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

Твір образотворчого мистецтва «Збірка зображень персонажу «CORGI O» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

В збірку зображень персонажу «CORGI O» включені зображення 

персонажу «CORGI O» - головного героя коміксів, мемів і 

мультиплікаційних роликів.  
 
 
 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

107502 

Дата реєстрації авторського права 
 

19.08.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 

Тесленко Владислав Анатолійович 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 

 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 

Твір образотворчого мистецтва 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

Живопис «Сон» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

 
 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

107503 

Дата реєстрації авторського права 
 

19.08.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 

Тесленко Владислав Анатолійович 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 

 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 

Твір образотворчого мистецтва 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

Живопис «Дербі» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

 
 

 



Авторське право і суміжні права. Бюлетень № 66, 2021 

 

677 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

107504 

Дата реєстрації авторського права 

 
19.08.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Тесленко Владислав Анатолійович 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Твір образотворчого мистецтва 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Живопис «Дощовий день» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

107505 

Дата реєстрації авторського права 

 
19.08.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Грінберг Леон Михайлович 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру «Людина, природа, 

екологія» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

В творі надається визначення поняття екологія, викладаються її основні 

завдання. Розповідається про шляхи подолання екологічної кризи. 

 
 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

107506 

Дата реєстрації авторського права 

 
19.08.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Мулик Катерина Олександрівна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Стаття «Methodology of research of integrated teaching of professionally-

oriented english of future social workers in higher educational institution» 
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Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
Опублікування: Mulyk Kateryna. Methodology of research of integrated 

teaching of professionally-oriented english of future social workers in 

higher educational institutions // Науковий вісник Льотної академії. 

Серія: Педагогічні науки. Збірник наукових праць. - 2021. - Випуск 9. - 

С. 190-193. 
Анотація  

У статті структуровано методологічні принципи інтегрованого навчання 

професійно-спрямованої англійської мови майбутніх соціальних 

працівників у закладах вищої освіти та виокремлено загальні та 

спеціальні принципи. 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

107507 

Дата реєстрації авторського права 

 
19.08.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Грінберг Леон Михайлович 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру «Коротко про 

економіку» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

В творі надається визначення поняття економіка, викладаються її 

основні види, функції, цілі. Розповідається про тіньову економіку та 

шляхи її подолання. 
 

 

 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

107508 

Дата реєстрації авторського права 

 
19.08.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Мулик Катерина Олександрівна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Стаття «Іншомовне спілкування як складова частина професійної 

компетентності вчителя гуманітарних спеціальностей» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
Опублікування: Мулик К. О. Іншомовне спілкування як складова 

частина професійної компетентності вчителя гуманітарних 

спеціальностей // Педагогіка формування творчої особистості у вищій і 

загальноосвітній школах: Збірник наукових праць. - 2019. - № 62, Т. 1. - 

С. 63-65. 
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Анотація  

У статті порушено проблему іншомовної підготовки майбутніх учителів 

гуманітарних спеціальностей у закладах вищої освіти. Наведено 

погляди вчених на питання іншомовної підготовки. 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

107509 

Дата реєстрації авторського права 

 
19.08.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Коваль Ольга Миколаївна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Літературний письмовий твір «Ренегат» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

107510 

Дата реєстрації авторського права 

 
19.08.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Коваль Ольга Миколаївна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Літературний письмовий твір «Плюшеве серце» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

107511 

Дата реєстрації авторського права 

 
19.08.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Коваль Ольга Миколаївна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 
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Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Літературний письмовий твір «Діти Дану» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

107512 

Дата реєстрації авторського права 

 
19.08.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Коваль Ольга Миколаївна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Літературний письмовий твір «Нетжеру» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

 
 
 
 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

107513 

Дата реєстрації авторського права 
 

19.08.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 

Тесленко Владислав Анатолійович 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 

 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 

Твір образотворчого мистецтва 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

Живопис «Букет 2019» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

 
 

 

 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

107514 

Дата реєстрації авторського права 

 
19.08.2021 
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Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Тесленко Владислав Анатолійович 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Твір образотворчого мистецтва 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Живопис «Квітковий натюрморт» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

107515 

Дата реєстрації авторського права 

 
19.08.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Томашевський Богдан Ярославович 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Твір образотворчого мистецтва 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Скульптура «Леся Українка» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

107516 

Дата реєстрації авторського права 

 
19.08.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Томашевський Богдан Ярославович 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Твір образотворчого мистецтва 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Скульптура «Бокораші» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  
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Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

107517 

Дата реєстрації авторського права 

 
19.08.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Томашевський Богдан Ярославович, Шолудько Володимир 

Борисович, Пінчук Олег Степанович 
Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Твір образотворчого мистецтва 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Скульптура «Тарас Шевченко во Флоренції» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

107518 

Дата реєстрації авторського права 

 
19.08.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Скрипченко Ірина Тарасівна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

Навчальний посібник «ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ТУРИЗМІ» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

Опублікування: Скрипченко І. Т. Інноваційні технології в туризмі : 

Навч. посібник. - К. : Журфонд, 2021. - 140 с. 
Анотація  

В посібнику розкрито особливості інновацій в туризмі, зокрема в 

скелелазінні і спортивному орієнтуванні, використання мотузкових 

парків та мотузкових курсів, туристських квестів, інтерактивних 

екскурсій та геокешингу. 
 
 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

107519 

Дата реєстрації авторського права 
 

19.08.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 

Куліков Петро Мусійович, Новикова Іннола Вікторівна, Сотнікова 

Ірина Миколаївна, Сотніков Дмитро Анатолійович, Кушик-Стрельніков 

Ярослав Володимирович, Макатьора Дмитро Анатолійович 
Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру, похідний твір 
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Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру «Імітаційна 

модель компонентної оцінки інноваційного потенціалу будівельних 

підприємств» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

Розроблена імітаційна модель компонентної оцінки інноваційного 

потенціалу будівельних підприємств. Запропонована імітаційна 

модель передбачає взаємозв'язок різних компонентів інноваційного 

потенціалу. 
 

 
 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

107520 

Дата реєстрації авторського права 
 

19.08.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 

Федорук Олександр Анатолійович 

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) 
 

 

Письмовий твір «Обучение мастера-оптика» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

Письмовий твір «Обучение мастера-оптика» призначений для самостійного 

навчання на майстра-оптика. Книга складається з трьох розділів:  

1. Теоретична частина; 2. Практична частина; 3. Проблемні ситуації 

та ремонти. 
 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

107521 

Дата реєстрації авторського права 
 

19.08.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 

Грінберг Леон Михайлович 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 

 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру «Історія розвитку 

гривні, сучасна гривня» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

В творі розповідається про історію народження грошової одиниці 

України - гривні. Її становлення в сучасній Україні. 
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Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

107522 

Дата реєстрації авторського права 

 
19.08.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Гончар Олександр Миколайович 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Літературно-письмовий твір «Маркетинговые элементы карточки 

товара» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

107523 

Дата реєстрації авторського права 
 

19.08.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 

Ячменьов Євген Вячеславович, Залєвський Михайло 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 «KEDHEALTH» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

Комп'ютерна програма «KEDHEALTH» створена для забезпечення 

автоматизації лікарських установ всіх типів. До складу комп'ютерної 

програми «KEDHEALTH» входять наступні модулі: «KEDHEALTH» 

МІС; «KEDHEALTH» Реєстратура; «KEDHEALTH» Поліклініка; 

«KEDHEALTH» Стаціонар; «KEDHEALTH» Облік ТМЦ; «KEDHEALTH» 

Звіт. 
 
 
 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

107524 

Дата реєстрації авторського права 
 

19.08.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 

Аркадий Александров (псевдонім), Бродський Роман 

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 «Тебя рядом нет» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

107525 

Дата реєстрації авторського права 

 
19.08.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Тарасенко Вікторія Олександрівна, Волох Дмитро Степанович, 

Соломенний Андрій Миколайович, Давтян Лена Левонівна, Дроздова 

Анна Олександрівна, Шматенко Олександр Петрович, Наумова 

Маріанна Іванівна, Саханда Іванна 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 «The Study of Structural-Mechanical and Physicochemical 

Properties of the Drug Antimicrobial and Anesthetic Action» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

В статті розглянуті та охарактеризовані органолептичні властивості 

зразків лікарських засобів (колір, запах, консистенція тощо), а також 

ознаки фізичної нестабільності (агрегація частинок, злиття, згортання, 

розшарування), що контролюються. 

 
 

 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

107526 

Дата реєстрації авторського права 

 
19.08.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Соломенний Андрій Миколайович, Коваль Аліна 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 «GEL-MAKING SUBSTANCES IN TECHNOLOGY OF 

MEDICINES» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
Опублікування: Solomenny A. M., Koval A. S. Gel-making substances in 

technology of medicines // Conceptual options for the development of 

medical science and education : Collective monograph. - Riga : Izdevniecіba 

«Baltija Publishing», 2020. - P. 553-568. 
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Анотація  

В статті, що входить до складу колективної монографії, розкритті 

питання розробки складу та технології гідрогелевих лікарських засобів, 

їх активних фармацевтичних інгредієнтів та їх взаємодія. 
 

 
 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

107527 

Дата реєстрації авторського права 
 

19.08.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 

Берг Діана Олегівна 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 

 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 

Твір образотворчого мистецтва 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

Твір образотворчого мистецтва «Woven network» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

Твір візуально уособлює мультикультурний транс-европейський 

проєкт для жінок-художниць, де на мапі Європи наведені графічні 

позначки країн у вигляді червоних ромбів, з яких почався проект: 

Україна, Швеція, Польща і Шотландія. Саме звідси художниці почали 

мережу колаборацій солідарності. 
 

 
 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

107528 

Дата реєстрації авторського права 
 

19.08.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 

Подольський Володимир Васильович, Подольський Василь 

Васильович, Антипкін Юрій Геннадійович, Уманець Тетяна 

Рудольфівна, Лівшиць Людмила Аврамівна, Руденко Світлана 

Анатоліївна 
Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 

Державна установа «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології імені 

академіка О. М. Лук'янової Національної академії медичних наук 

України» 
Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

Науковий твір «Визначення здатності системи охорони здоров'я до 

протидії пандемії COVID-19 з можливістю масштабування» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

Запропоноване визначення у відсотковому відношенні дозволяє оцінити 

можливості фінансування системи охорони здоров'я на регіональному 

рівні, а кожна з формул, представлених у числівнику та знаменнику, 

може виступати у вигляді окремих функцій та використовуватись для 

аналізу ефективності галузі. 
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Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

107529 

Дата реєстрації авторського права 

 
19.08.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Туріщева Людмила Василівна, Дорожко Ірина Іванівна, Малихіна 

Олена Євгеніївна 
Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір, складений твір, твір образотворчого 

мистецтва 
Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Опис гри з ілюстраціями «Набір корекційно-розвивальних ігор для 

розвитку пізнавальних процесів у дітей дошкільного віку (з методичними 

рекомендаціями)» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Опис корекційно-розвивальних ігор для розвитку пізнавальних 

процесів у дітей дошкільного віку з ілюстраціями. Організація 

корекційно-розвивальних занять з урахуванням своєрідності пізнавальних 

процесів кожної дитини забезпечує успішність подальшої соціальної 

адаптації дітей. 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

107530 

Дата реєстрації авторського права 

 
19.08.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Страпчук Світлана Іванівна, Миколенко Олена Петрівна, Попова 

Ірина Анатоліївна, Пустова 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) 

 

 

Навчальний посібник «Менеджмент» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
Опублікування: Страпчук С. І., Миколенко О. П., Попова І. А., 

Пустова В. В. Менеджмент : навчальний посібник для здобувачів 

вищої освіти. - Львів : Видавництво «Новий Світ-2000», 2020. - 356 с. 
Анотація  

Робота з навчальним посібником - це формування у слухачів сучасного 

управлінського мислення та здібностей вирішувати різноманітні 

комплексні задачі (проблеми) з використанням запропонованих 

способів і методів, що можуть бути адаптовані до будь-якої сфери. 
 

 

 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

107531 

Дата реєстрації авторського права 

 
19.08.2021 
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Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Кузьмін Михайло 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) 

 

 

Науковий твір «МЕТОДИКА ОТРИМАННЯ ПСИХОЛОГІЧНОГО 

ПРОФІЛЮ ЛЮДИНИ» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Методика отримання психологічного профілю людини та її ділових 

якостей полягає в проведенні непрямого опитування респондентів 

шляхом анкетування і призначена для застосування при конкурсному 

відборі кандидатів на роботу. 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

107532 

Дата реєстрації авторського права 

 
19.08.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Таранова Богдана Сергіївна, Таранова Ірина 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 «Персонаж «danataranova» («danatar») 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Літературний письмовий твір, присвячений оригінальному опису 

персонажа «Danataranova». 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

107533 

Дата реєстрації авторського права 

 
19.08.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Григор'єв Георгій Дмитрович 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Літературно-науковий твір «Гомолюдина несповідимої знаності» 

(«Філософія людськості») 
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Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

107534 

Дата реєстрації авторського права 

 
19.08.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Юрко Катерина Володимирівна, Соломенник Ганна Олегівна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

Харківський національний медичний університет 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Науковий твір «Силабус навчальної дисципліни «Медсестринство в 

інфектології» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Науковий твір є складовою освітньо-професійної програми підготовки 

фахівців першого (бакалаврського) рівня галузі знань 22 «Охорона 

здоров'я» спеціальності 223 «Медсестринство». 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

107535 

Дата реєстрації авторського права 

 
19.08.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Юрко Катерина Володимирівна, Соломенник Ганна Олегівна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

Харківський національний медичний університет 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Науковий твір «Силабус навчальної дисципліни «Інфекційний 

контроль» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Твір є складовою освітньо-професійної програми підготовки фахівців 

другого (магістерського) рівня галузі знань 22 «Охорона здоров'я» 

спеціальності 223 «Медсестринство». 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

107536 

Дата реєстрації авторського права 

 
19.08.2021 
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Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Новікова Марина Миколаївна, Козирєва Олена Вадимівна, Новіков 

Дмитро Антонович, Монастирський Григорій Леонардович, Швед 

Аліна Борисівна  
Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Науковий твір «Innovative Approaches to Economic Development of the 

Regions of Ukraine» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Запропоновано інноваційний методичний підхід до управління 

економічним розвитком регіонів України, оснований на формуванні 

інформаційної бази для прийняття управлінських рішень, відмінність 

якого від інших полягає в використанні економічних показників за 

кількісними та якісними характеристиками. 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

107537 

Дата реєстрації авторського права 

 
19.08.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Шевчук Валентин Іванович, Білинов Микита Вікторович 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

Товариство з обмеженою відповідальністю «АКСІКОР» 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Комп'ютерна програма 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Комп'ютерна програма «Axicore Video Security Software (VSS)» 

(«Axicore VSS») 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Призначена для використання у сферах безпеки та відеонагляду, для 

обробки необмеженої кількості джерел даних та може бути інтегрована 

з різними системами відеоспостереження та безпеки. 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

107538 

Дата реєстрації авторського права 

 
20.08.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Бойко Ольга Володимирівна, Ковальчук Олександр Юрійович 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

Київський національний університет будівництва та архітектури 

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 «Корозія арматури у лужних бетонах: проблеми і шляхи 

запобігання» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Наведено теоретичні передумови дослідження впливу дії агресивних 

середовищ на високорухливі лужні бетони, армовані сталевою 

арматурою. Визначено об'єкт досліджень та запропоновано шляхи 

вирішення проблеми корозії арматури у лужному бетоні, та визначено 

завдання роботи. 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

107539 

Дата реєстрації авторського права 

 
20.08.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Іваничко Василь Васильович, Ковальчук Олександр Юрійович 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

Київський національний університет будівництва та архітектури 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Стаття «Вплив виду в'яжучої речовини на процеси структуроутворення 

бетонів із використанням активного заповнювача» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Проведено дослідження властивостей бетонів із використанням 

реакційноздатного заповнювача на основі різних в'яжучих речовин. 

Проаналізовано процеси протікання реакції в контактній зоні «цементний 

камінь - реакційний наповнювач», а також вплив добавок на 

деформації розширення. 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

107540 

Дата реєстрації авторського права 

 
20.08.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Ніколайко Анна Олексіївна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

Товариство з обмеженою відповідальністю «НЕОТЕХЛАБ» 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Комп'ютерна програма 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Комп'ютерна програма «Автоматизована інформаційна система 

«Лабораторний скринінг» («АІС «Лабораторний скринінг») 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
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Анотація  

Основною метою є створення системи супроводу скринінгу населення 

для виявлення захворювань, супроводження встановлення діагнозу та 

автоматизації створення направлення до спеціалізованих центрів за 

спеціалізацією. 
 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

107541 

Дата реєстрації авторського права 
 

20.08.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 

Воронцова Тетяна Володимирівна, Пономаренко Володимир 

Степанович, Лаврентьєва Ірина Вікторівна, Хомич Олена 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) 
 

 

Навчально-методичний посібник «Нова українська школа: формування 

соціальної і здоров'язбережувальної компетентностей у 5-6 класах 

закладів загальної середньої освіти на засадах компетентнісного підходу» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

Опублікування: Воронцова Т. В., Пономаренко В. С. та інші. Нова 

українська школа: формування соціальної і здоров'язбережувальної 

компетентностей у 5-6 класах закладів загальної середньої освіти на 

засадах компетентнісного підходу. Навчально-методичний посібник. - 

Київ. : Видавництво «Алатон», 2020. - 160 с. 
Анотація  

Посібник містить опис підходів, методів і ресурсів, необхідних вчителю 

для підготовки і ефективного викладання курсів за освітньою галуззю 

«Соціальна та здоров'язбережувальна» у 5-6 класах закладів загальної 

середньої освіти. Посібник реалізує компетентнісний підхід до навчання. 
 

 
 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

107542 

Дата реєстрації авторського права 
 

20.08.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 

Колесніченко Дмитро Вадимович, Battery!, PSTPMP (псевдонім) 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 

 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 

Музичний твір з текстом, складений твір 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

Збірка музичних творів з текстом «ХХХ» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

Авторський музичний твір українського композитора BADWOR7H, 

створений у дистанційній колаборації з російським продюсером 

PSTPMP (також відомий як Battery!). Був попередньо оприлюднений 

самостійно за допомогою інтернет-платформи Symphonic Distribution. 
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Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

107543 

Дата реєстрації авторського права 

 
20.08.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Колесніченко Дмитро 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) 

 

 

Музичний твір з текстом «Три Полоски» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Авторський музичний твір українського композитора та продюсера 

BADWOR7H. Був попередньо оприлюднений самостійно за допомогою 

інтернет-платформи Symphonic Distribution. 
 

 
 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

107544 

Дата реєстрації авторського права 
 

20.08.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 

Погорецька Марія Григорівна 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 

 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 

Літературний письмовий твір, фотографічний твір 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

Літературний твір з ілюстраціями «Авторский рецепт хлеба под 

названием «NoMakeUp Bread» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

Хліб «NoMakeUp Bread» містить виключно органічну муку з зеленої 

гречки, свіжі фрукти, ароматні спеції, корисне насіння та органічні 

яйця. Це історія про любов до натуральної краси, без мейкапу, любові 

до себе - зі всіма рисами та характеристиками. 
 
 
 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

107545 

Дата реєстрації авторського права 
 

20.08.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 

Волошенко Марина Олександрівна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 
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Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Стаття «Психолого-педагогические особенности дистанционного 

обучения» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
Опублікування: Волошенко М. А. Психолого-педагогические 

особенности дистанционного обучения / М. А. Волошенко // Теорія і 

практика сучасної психології. - 2019. - № 1, Т. 2. - С. 22-26. 
Анотація  

У статті проаналізовано роль дистанційної освіти, яка зумовлена 

специфікою віртуального середовища, особливостями взаємодії в 

цьому середовищі педагога й учня, організацією інформації в умовах 

віртуальної взаємодії. 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

107546 

Дата реєстрації авторського права 

 
20.08.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Волошенко 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 «Експертне оцінювання педагогічних умов формування 

підготовленості майбутніх соціальних працівників до роботи з 

підлітками девіантної поведінки» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

Опублікування: Волошенко М. О. Експертне оцінювання педагогічних 

умов формування підготовленості майбутніх соціальних працівників 

до роботи з підлітками девіантної поведінки / М. О. Волошенко // Science 

and Education a New Dimension: Pedagogy and Psychology. - 2017. - V. (55), 

Issue 127. - P. 45-47. 
Анотація  

У статті науково обґрунтовано та визначено педагогічні умови 

формування підготовленості майбутніх соціальних працівників до 

роботи з підлітками девіантної поведінки. Надано результати їх 

експертного оцінювання. 
 
 
 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

107547 

Дата реєстрації авторського права 
 

20.08.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 

Решетнікова Світлана Миколаївна, Лінник Борис Степанович, 

Лінник 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) 
 

 

Навчальний посібник «Домашний репетитор по элементарной 

математике» 
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Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
Опублікування: Решетникова С. Н., Линник Б. С., Линник А. Б. 

Домашний репетитор по элементарной математике. Учебное пособие 

для школьников и студентов. - Х. : Парус, 2005. - 384 с. 
Анотація  

 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

107548 

Дата реєстрації авторського права 

 
20.08.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Волошенко 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 «Підготовленість майбутніх соціальних працівників до 

профілактично-корекційної роботи з підлітками девіантної поведінки» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
Опублікування: Волошенко М. О. Підготовленість майбутніх 

соціальних працівників до профілактично-корекційної роботи з 

підлітками девіантної поведінки / М. О. Волошенко // Соціальна 

робота в Україні: теорія і практика. Науково-методичний журнал. - 

2015. - Вип. 1-4. - С. 13-19. 
Анотація  

У статті розкрито сутність і структуру підготовленості майбутнього 

соціального працівника до профілактично-корекційної роботи з 

підлітками девіантної поведінки. 

 
 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

107549 

Дата реєстрації авторського права 

 
20.08.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Тоніца Олег Володимирович 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Стаття «Методи стохастичного моделювання фізико-механічних 

полів» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
Опублікування: Тоніца О. В. Методи стохастичного моделювання 

фізико-механічних полів // Вісник Національного технічного університету 

«ХПІ». Серія: Системний аналіз, управління та інформаційні 

технології : зб. наук. пр. - Харків : НТУ «ХПІ» - 2019. - № 2 - С. 34-39. 
Анотація  
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Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

107550 

Дата реєстрації авторського права 
 

20.08.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 

Волошенко 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 «Результати педагогічного дослідження з формування 

підготовленості майбутніх соціальних працівників до профілактично-

корекційної роботи з підлітками девіантної поведінки» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

Опублікування: Волошенко М. О. Результати педагогічного 

дослідження з формування підготовленості майбутніх соціальних 

працівників до профілактично-корекційної роботи з підлітками 

девіантної поведінки / М. О. Волошенко // Науковий вісник Миколаївського 

національного університету імені В. О. Сухомлинського. Педагогічні 

науки : збірник наукових праць. - 2015. - № 3 (50). - С. 34-38. 
Анотація  

У статті презентовано сутність та результати педагогічного експерименту, 

спрямованого на формування підготовленості майбутніх соціальних 

працівників до профілактично-корекційної роботи з підлітками 

девіантної поведінки. 
 

 
 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

107551 

Дата реєстрації авторського права 
 

20.08.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 

Волошенко 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 «Психологические аспекты личности при использовании 

дистанционного обучения» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

Опублікування: Волошенко М. А. Психологические аспекты личности 

при использовании дистанционного обучения / М. А. Волошенко // 

Теорія і практика сучасної психології. - 2019. - № 2, Т. 2. - С. 38-43. 
Анотація  

У статті представлені перспективи дистанційної освіти та проведено 

аналіз індивідуально-психологічних аспектів особистості: технологічність 

процесу освіти; доступність і відкритість навчання; свобода і гнучкість; 

індивідуальність систем дистанційного навчання. 
 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

107552 

Дата реєстрації авторського права 

 
20.08.2021 



Авторське право і суміжні права. Бюлетень № 66, 2021 

 

697 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Кримова 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) 

 

 

Стаття «Специфіка емоційного розвитку студентської молоді» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
Опублікування: Кримова Н. О. Специфіка емоційного розвитку 

студентської молоді / Н. О. Кримова // Гуманітарний вісник ДВНЗ 

«Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені 

Григорія Сковороди». - 2015. - Додаток 2 до Вип. 35, Том ІІІ (15): 

Тематичний випуск «Міжнародні Челпанівські психолого-педагогічні 

читання». - С. 98-105.  
Анотація  

У статті визначено сутність поняття емоційної зрілості, представлений 

зв'язок з такими психологічними феноменами як емоційна культура, 

емоційний потенціал, емоційна грамотність, емоційний інтелект, 

емоційна компетентність. 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

107553 

Дата реєстрації авторського права 

 
20.08.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Кримова 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) 

 

 

Стаття «Психогігієнічні аспекти взаємодії людини і комп'ютера» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
Опублікування: Кримова Н. О. Психогігієнічні аспекти взаємодії 

людини і комп'ютера / Н. О. Кримова // Science and Education a New 

Dimension: Pedagogy and Psychology. - 2013. - I (7), Issue 14. - P. 253-257. 
Анотація  

Стаття присвячена аналізу досліджень щодо наслідків впливу взаємодії в 

системі «людина-комп'ютер». Також розкрито основні психогігієнічні 

аспекти при взаємодії людини з комп'ютером. 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

107554 

Дата реєстрації авторського права 

 
20.08.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Меркулова 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 наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Науковий твір «Науково-методичний курс тренінгів «Впровадження 

інформаційно-комунікаційних технологій для розвитку педагогічної 

взаємодії між суб'єктами освітнього процесу» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
Опублікування: Науково-методичний курс тренінгів «Впровадження 

інформаційно-комунікаційних технологій для розвитку педагогічної 

взаємодії між суб'єктами освітнього процесу». - Мелітополь : 

Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана 

Хмельницького, 2021. - 11 с. 
Анотація  

Науково-методичний курс тренінгів розроблений викладачем кафедри 

дошкільної освіти і соціальної роботи Мелітопольського державного 

педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Основними 

завданнями тренінгів є: розкрити значення сучасних інформаційно-

комунікаційних технологій. 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

107555 

Дата реєстрації авторського права 

 
20.08.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Кримова 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) 

 

 

Стаття «Особливості емоційної сфери Інтернет-користувачів 

юнацького віку» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
Опублікування: Кримова Н. О. Особливості емоційної сфери Інтернет-

користувачів юнацького віку / Н. О. Кримова // Science and Education a 

New Dimension: Pedagogy and Psychology. - 2015. - III (27), Issue 51. - P. 91-94. 
Анотація  

У статті визначені психологічні особливості осіб юнацького віку, які 

захоплюються комп'ютерною діяльністю. Виділені зовнішні і внутрішні 

чинники впливу комп'ютерних технологій на психіку індивіда. Розглянуті 

прояви емоційної сфери в юнацькому віці, серед яких найбільша 

кількість користувачів. 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

107556 

Дата реєстрації авторського права 

 
20.08.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Терещенко Максим Анатолійович 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 
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Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Ілюстрація, літературний письмовий твір наукового характеру, 

складений твір 
Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Курс лекцій «Економіка природокористування» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

В конспекті лекцій висвітлено основні засади дисципліни, що розвиває 

такі практичні навички, які необхідні прямо і негайно, відразу після 

включення молодого фахівця у професійну діяльність. Знання основних 

підходів щодо вдосконалення економічного і фінансово-кредитних 

механізмів регулювання.  
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

107557 

Дата реєстрації авторського права 

 
20.08.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Кримова 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) 

 

 

Стаття «Емоційне становлення студентів технічного та гуманітарного 

профілів навчання» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
Опублікування: Кримова Н. О. Емоційне становлення студентів 

технічного та гуманітарного профілів навчання / Н. О. Кримова // 

Психологічні перспективи. Спеціальний випуск: «Актуальні проблеми 

психології малих, середніх та великих груп. Проблема цілісності 

суспільства, групи та особистості». - 2012. - Т. 2. - С. 174-181.  
Анотація  

Стаття присвячена визначенню особливостей емоційної зрілості як 

якості особистості у студентів різних профілів навчання - технічного 

та гуманітарного. 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

107558 

Дата реєстрації авторського права 

 
20.08.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Кримова 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) 

 

 

Стаття «Емоційна стабільність в умовах комп'ютерної діяльності 

студентів» 
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Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
Опублікування: Кримова Н. О. Емоційна стабільність в умовах 

комп'ютерної діяльності студентів / Н. О. Кримова // Science and Education 

a New Dimension: Pedagogy and Psychology. - 2013. - Vol. 9. - P. 179-182. 
Анотація  

Стаття присвячена аналізу досліджень емоційної стабільності, яка є 

сприятливою характеристикою емоційної сфери особистості щодо 

конкретної діяльності або ситуації спілкування. 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

107559 

Дата реєстрації авторського права 

 
20.08.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Ішкова Яна 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 «Метод «BR Body Rewriting - Перезапис тіла» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Науковий твір є процесом особового і духовного зростання. Мета 

методу полягає в можливості внести зміни в стани клієнта, де проблема, 

яка мучила раніше, не актуальна, а також закріпити новий стан, тим 

самим здійснивши перезапис в раніше створених програмах, які були 

травмою і руйнували життя клієнта. 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

107560 

Дата реєстрації авторського права 

 
20.08.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Чабан Василь Йосипович 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Науковий твір «Швидкість світла у вакуумі - квазіконстанта» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

На підставі адаптованого закону тяжіння Ньютона на випадок 

рухомих мас просимульовано перехідний процес взаємодії гравітаційного 

й електричного полів поблизу Сонця. Виявлено, що світловий промінь 

зазнає, крім поперечної, ще розгінно-гальмівної поздовжньої силової дій. 
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Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

107561 

Дата реєстрації авторського права 

 
20.08.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Соколов Сергій Олександрович 

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) 

 

 

Книга «Історія в моментах. Україна/Московія» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Дана книга дасть можливість широкому загалу ознайомитися з 

історією минулого української держави та українського народу для 

аналізу позитивних і негативних процесів, щоб сформувати надалі 

нашу успішну історію майбутнього. 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

107562 

Дата реєстрації авторського права 

 
25.08.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Варич Оксана Петрівна, Васильєва Ірина Григорівна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

Українська інженерно-педагогічна академія 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Літературний твір наукового характеру «Правові засади українського 

суспільства. Навчальний посібник. Частина 2» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Розглянуті питання, пов'язані з формуванням правових знань у сфері 

зобов'язального права, процесу реалізації принципу академічної 

доброчесності в системі вищої освіти, сімейного права, права 

інтелектуальної власності. 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

107563 

Дата реєстрації авторського права 

 
25.08.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Ярошенко Ольга Григорівна, Скиба Юрій Андрійович, Дівінська 

Наталя Олександрівна, Регейло Ірина Юріївна, Чорнойван Ганна 

Петрівна, Жабенко Олександр Вікторович 
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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 «Теоретичні основи і технологія професійного розвитку 

науково-педагогічних працівників університетів в умовах інтеграції 

вищої освіти і науки» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

У монографії обґрунтовано теоретичні основи професійного розвитку 

науково-педагогічних працівників університетів в умовах інтеграції 

вищої освіти і науки; розкрито результати вивчення кращих 

вітчизняних і зарубіжних практик професійного розвитку науково-

педагогічних працівників. 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

107564 

Дата реєстрації авторського права 

 
25.08.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Мельніченко Володимир Володимирович, Рибачук Ада Федорівна  

Повне ім'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 «Коли руйнується світ. Бабин Яр» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Автори осмислюють величезну трагедію знищення людей, що сталась 

в урочищі Бабин Яр у вересні 1941-го року. Але важливо, що в образах 

присутні не лише біль і страждання, а ще надія. Золоте волосся жінки 

за задумом Володимира Мельніченка та Ади Рибачук символізує 

сподівання, що народ буде врятовано. 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

107565 

Дата реєстрації авторського права 

 
25.08.2021 

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 
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Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Іграшка «Модель «Марбл-траса Ланцюговий підйомник»/Model 

«Marble Run Chain Hoist» («Модель для самостійного складання без 

клею UGEARS «Марбл-траса Ланцюговий підйомник»/Toy «Model for 

self-assembly without glue UGEARS «Marble Run Chain Hoist») 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Твір є іграшкою у вигляді механічної об'ємної 3D-моделі для 

самостійного складання без клею. 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

107566 

Дата реєстрації авторського права 

 
25.08.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Колесник Михайло Юрійович, Качан Ігор Сергійович 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

Запорізький державний медичний університет 

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 відпрацювання 

навичок з оцінки глобальної і локальної систолічної функції лівого 

шлуночка» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Програма призначена для слухачів циклу тематичного удосконалення 

«Сучасні аспекти та клінічна інтерпретація ультразвукового дослідження 

серця». 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

107567 

Дата реєстрації авторського права 

 
25.08.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Капустник Валерій Андрійович, Літовченко Олена Леонідівна, 

Лещина Ірина Володимирівна, Завгородній Ігор Володимирович, 

Чеховська Ірина Миколаївна 
Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

Харківський національний медичний університет 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Науковий твір «Questionnaire - for assessing the quality of teaching of the 

course unit «Occupational Safety in the Field of Medicine» and satisfaction 

of the students with results of their training» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
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Анотація  

Анкета-опитувальник для іноземних студентів медичного та 

стоматологічного факультетів для визначення якості викладання 

дисципліни «Охорона праці в галузі». 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

107568 

Дата реєстрації авторського права 

 
25.08.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Азарова Ірина Борисівна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Стаття «Методологічні засади забезпечення сталого розвитку 

територій» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
Опублікування: Азарова І. Б. Методологічні засади забезпечення 

сталого розвитку територій // Комунальне господарство міст. - 2019. - 

Вип. 1 (147). - С. 13-17. 
Анотація  

В ході дослідження було визначено методологічні засади забезпечення 

сталого розвитку територій. 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

107569 

Дата реєстрації авторського права 

 
25.08.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Азарова Ірина Борисівна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Стаття «Проектний підхід в просторовому розвитку» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
Опублікування: Азарова І. Б. Проектний підхід в просторовому 

розвитку // Modern scientific researches. - 2019. - № 9, Part 2. - Р. 55-63. 
Анотація  

Дослідження присвячено розробці теоретико-методологічного підходу 

з управління проектами просторового розвитку. 

 
 

 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

107570 

Дата реєстрації авторського права 

 
25.08.2021 
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Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Азарова Ірина Борисівна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Стаття «Порівняльна характеристика методів управління проектами 

в публічній та комерційній сферах» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
Опублікування: Азарова Ірина. Порівняльна характеристика методів 

управління проектами в публічній та комерційній сферах [Електронний 

ресурс] // Теоретичні та прикладні питання державотворення. - 2019. - 

Вип. 25. - С. 27-31. - Режим доступу до журн.: 

https://doi.org/10.35432/tisb.v0i25.184827 
Анотація  

Публікацію присвячено дослідженню відмінностей застосування 

проектного підходу в публічній та приватній сферах. 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

107571 

Дата реєстрації авторського права 
 

25.08.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 

Азарова Ірина Борисівна 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 

 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

Стаття «Індикатори якості житла в Україні» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

Опублікування: Азарова І. Б. Індикатори якості житла в Україні // 

Товари і ринки. - 2019. - № 1 (29). - С. 14-27. 
Анотація  

Дослідження присвячене проблемам оцінки якості житлового 

середовища на базі індикативного підходу. 
 
 
 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

107572 

Дата реєстрації авторського права 
 

25.08.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 

Азарова Ірина Борисівна 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 

 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

Стаття «Управління освоєним обсягом: кейс моніторингу виконання 

державної цільової програми в медичній сфері» 
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Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
Опублікування: Азарова І. Б. Управління освоєним обсягом: кейс 

моніторингу виконання державної цільової програми в медичній сфері // 

Економіка України. - 2021. - № 6 (715). - С. 50-57. 
Анотація  

Розглянуто практичні засади використання методу управління 

освоєним обсягом проєктів публічної сфери на прикладі реалізації 

загальнодержавної цільової соціальної програми протидії захворюванню 

на туберкульоз на 2012-2016 роки. 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

107573 

Дата реєстрації авторського права 
 

25.08.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 

Аргат Роман Григорович, Пузир Руслан Григорович, Щетинін Віктор 

Терентійович, Мороз Микола Миколайович 
Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 

 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

Наукова стаття «The Manufacture of Cylindrical Parts by Drawing Using 

a Telescopic Punch» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

У статті розглядається аналіз можливості інтенсифікації процесу 

витягування деталей з листових заготовок шляхом зміни конструкції 

обладнання штампів. 
 
 
 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

107574 

Дата реєстрації авторського права 
 

25.08.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 

Аргат Роман Григорович, Пузир Руслан Григорович, Щетинін Віктор 

Терентійович, Пузир В'ячеслав Русланович, Гайкова Тетяна 

Владиславівна 
Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 

 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

Наукова стаття «The Contact Pressure in Drawing Parts without 

Clamping the Workpiece Flange» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

В роботі отримана залежність для розрахунку контактних тисків під 

час витягування осесиметричних деталей без притискання фланця 

заготовки. 
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Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

107575 

Дата реєстрації авторського права 

 
25.08.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Щетинін Віктор Терентійович, Аргат Роман Григорович, Драгобецький 

Володимир В'ячеславович, Пузир В'ячеслав Русланович, Молоштан 

Дмитро 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 «Optimization of the combined explosion hardening 

processes» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Метою досліджень є розробка універсального аналітичного методу 

розрахунку оптимальних параметрів процесу підвищення зносостійкості і 

довговічності деталей з використанням імпульсних джерел енергії. 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

107576 

Дата реєстрації авторського права 

 
25.08.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Аргат Роман Григорович, Пузир Руслан Григорович, Щетинін Віктор 

Терентійович, Пузир В'ячеслав Русланович, Долгих 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 «Умови руйнування деталей автомобілей під час 

витягування із знакозмінною деформацією фланця» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

Попередня оцінка запасу пластичності на етапі проектування 

технологічних процесів сприяє їх інтенсифікації, зниженню браку від 

руйнування матеріалу в процесі пластичної деформації, відхилень від 

технічних вимог. 
 
 
 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

107577 

Дата реєстрації авторського права 
 

25.08.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 

Аргат Роман Григорович, Щетинін Віктор Терентійович, Пузир 

Руслан Григорович, Савєлов Дмитро Володимирович, Гайкова Тетяна 

Владиславівна 
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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 «The assessment of the process of drawing a cylindrical 

workpiece without pressing with alternating strain of the workpiece flange» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Розробка способу витягування циліндричних деталей без притискання 

фланця заготовки, що дозволяє знизити собівартість виготовлення за 

рахунок застосування штампів без притискного кільця і пресів простої дії. 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

107578 

Дата реєстрації авторського права 

 
25.08.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Пузир Руслан Григорович, Щетинін Віктор Терентійович, Аргат 

Роман Григорович, Сіра Юлія Борисівна, Муравльов Володимир 

В'ячеславович, Кравченко Сергій Іванович 
Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Наукова стаття «Numerical modeling of pipe parts of agricultural 

machinery expansion by stepped punches» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Представлено дослідження пластичного розширення заготовки труби 

пуансонами різних конфігурацій. 

 
 

 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

107579 

Дата реєстрації авторського права 

 
25.08.2021 

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 

 

 

Ілюстрація, літературний письмовий твір 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Опис проекту «Авторський проект ІТ маркування «RITX» («RITX») 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
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Анотація  

Застосування QR-коду вищезазначеним шляхом (фармацевтична, 

спиртова та харчова галузь) на внутрішній та/або зовнішній стороні 

(поверхні) скляної та пластикової ємності, пляшки. 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

107580 

Дата реєстрації авторського права 

 
25.08.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Корж Наталія Миколаївна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Опис проекту «В пошуках щастя по 50 градусу північної широти» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Фільмування духовно-пізнавального процесу «бути щасливим» та 

дослідження закономірних зв'язків та відношень зовнішнього та 

внутрішнього світів людини, спрямованих на її перетворення. 
 
 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

107581 

Дата реєстрації авторського права 

 
25.08.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Логвиненко Олександр Степанович 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Ілюстрація, літературний письмовий твір, похідний твір 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Книга «Храм Гроба Господня. Иерусалим, Старый город» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
Опублікування: Храм Гроба Господня. Голгофа, Гроб Господень, 

Камень помазания, Животворящий крест, Иерусалим / автор-сост. 

Логвиненко А., - М. : Изд-во Сретенского монастыря, 2018. - 144 с. : ил. 
Анотація  

Ця книга з барвистими фотографіями присвячена історії і сучасності 

Храму Гробу Господнього в Єрусалимі. 

 
 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

107582 

Дата реєстрації авторського права 

 
25.08.2021 
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Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Стрельнікова Людмила 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 «Методика судово-психологічної експертизи/психологічного 

дослідження визначення наявності моральної немайнової шкоди, розміру 

відшкодування/компенсації за моральну шкоду, її наслідки: методичний 

посібник» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Твір призначений для складання експертних/психологічних 

досліджень/висновків, які обґрунтовують моральну шкоду та її розмір 

в трьох аспектах. 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

107583 

Дата реєстрації авторського права 

 
25.08.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Вакарчук Володимир Георгійович 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Комп'ютерна програма 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Комп'ютерна програма «Програмне забезпечення для блоков керування 

серії СМ_16_2» («СМ_16_2») 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Програмне забезпечення для комплексної роботи з модулями керування 

серії СМ_16_2. 

 
 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

107584 

Дата реєстрації авторського права 

 
25.08.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Міщук Галина Юріївна, Самолюк Наталія Миколаївна, Юрчик 

Галина Миколаївна 
Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

Національний університет водного господарства та 

природокористування 
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 «Decent work: evaluation and ensuring in human capital 

management» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
Опублікування: Mishchuk H., Samoliuk N., Yurchyk H. Decent work: 

evaluation and ensuring in human capital management : monograph. - 

Szczecin : Centre of Sociological Research, 2021. - 140 p. 
Анотація  

Монографію присвячено проблемам оцінювання та забезпечення 

гідної праці в управлінні людським капіталом. Висвітлено методологічні 

засади дослідження управління людським капіталом на засадах концепції 

гідної праці. Проаналізовано сучасний стан та проблеми забезпечення 

гідної праці на підприємствах. 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

107585 

Дата реєстрації авторського права 

 
25.08.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Власюк Ліна 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) 

 

 

Літературний письмовий твір науково-практичного характеру 

«Авторська методика Ліни Власюк «Асоціативне вивчення літер» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

У творі представлено методику, що розроблена для вивчення літер 

дітьми дошкільного та молодшого шкільного віку. Методику доцільно 

презентувати дітям з 3-річного віку. 

 
 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

107586 

Дата реєстрації авторського права 

 
25.08.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Бондар Валерій 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) 

 

 

Науковий твір «Теоретичний матеріал по курсу Міжнародна 

фінансова звітність - «Фінзвітність» (для іспиту ACCA DiplFR)» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
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Анотація  

Твір розроблено для підготовки слухачів до складання кваліфікаційного 

іспиту ACCA DiplFR. Цей курс включає теоретичний матеріал по 

МСФЗ та МСБО, практичні приклади, які дозволять отримати 

фундаментальні знання із застосування МСФЗ. 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

107587 

Дата реєстрації авторського права 
 

25.08.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 

Швидків Галина Романівна 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 

 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 

Літературний письмовий твір навчального характеру, складений твір 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

Навчальний посібник «Вокальні твори С. Монюшка та Ф. Шопена в 

класі постановки голосу» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

Опублікування: Вокальні твори С. Монюшка та Ф. Шопена в класі 

постановки голосу. Навчально-методичне видання. - Рівне : О. Зень, 

2016. - 96 с. 
Анотація  

У навчальному посібнику вперше в Україні використовуються твори 

С. Монюшка та Ф. Шопена в українських перекладах. Навчально-

репертуарний посібник скерований на найретельнішу технічну роботу 

над голосом та водночас розвитку у студентів естетичного смаку та 

розуміння правильності звука. 
 
 
 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

107588 

Дата реєстрації авторського права 
 

25.08.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 

Таран Вадим Вікторович 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 

 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 

Складений твір, твір образотворчого мистецтва 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

Збірка графічних зображень «Дизайн логотипу «ПАПА coffee» 

(«Логотип «ПАПА coffee») 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

Твір образотворчого мистецтва «Дизайн логотипу «ПАПА coffee», є 

авторськими малюнками, які містять художнє виконання логотипу 

«ПАПА coffee», а саме - обличчя чоловіка у шляпі з вусами, під яким 

розташоване зображення чашки. Логотип містить словесне позначення 

«ПАПА coffee». 
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Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

107589 

Дата реєстрації авторського права 

 
25.08.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Розгон 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) 

 

 

Навчально-методичний посібник для здобувачів вищої освіти ОС 

«Магістр» «Узагальнювальний курс української мови» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
Опублікування: Узагальнювальний курс української мови: 

навчально-методичний посібник для здобувачів вищої освіти ОС 

«магістр» / уклад. В. В. Розгон. - Умань : ВПЦ «Візаві», 2020. - 212 с. 
Анотація  

Посібник містить програму дисципліни, тематику та плани 

практичних занять, завдання для лабораторних робіть, питання для 

самоконтролю, тестові завдання для підсумкового контролю, завдання 

для домашньої роботи та самостійного опрацювання, список літератури, 

тематику індивідуальних завдань. 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

107590 

Дата реєстрації авторського права 

 
25.08.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Крухмаль Олена Валентинівна, Павленко Людмила Дмитрівна, 

Тарасенко Ярина 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 «Проблемні кредити: сутність та причини виникнення в 

сучасних умовах» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

У статті проаналізовано сучасний стан проблемних кредитів банку та 

причини їх виникнення в сучасних умовах. Визначено сутність поняття 

«проблемний кредит», проведено класифікацію проблемних кредитів, 

наведено основні причини виникнення проблемної кредитної 

заборгованості.  
 

 

 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

107591 

Дата реєстрації авторського права 

 
25.08.2021 
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Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Зиненко Єлізавета Олександрівна, Епішев Юрій Юрійович 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір, складений твір, твір образотворчого 

мистецтва 
Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Збірка творів образотворчого мистецтва з описом «Персонажі 

«Слов'янські богині» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Персонажі, що входять до збірки творів архітектури: Макошь - богиня 

долі та природи, покровителька породіль та ткацьких ремесел. Мати 

Лелі, Арисі та Мари. Леля - у рідновір'ї вважається богинею закоханих 

молодих пар. Арися - богиня покровителька хижої дикої природи. 

Мара - богиня потойбіччя. 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

107592 

Дата реєстрації авторського права 

 
25.08.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Лойко Валерія Вікторівна, Поздєєва Катерина 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 «Методичний підхід до розподілу бюджетних видатків на 

організацію навчального процесу в закладах загальної середньої освіти» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

Опублікування: Лойко В. В., Поздєєва К. В. Методичний підхід до 

розподілу бюджетних видатків на організацію навчального процесу в 

закладах загальної середньої освіти // Ефективна економіка. - 2021. - № 1. 
Анотація  

Запропоновано методику розподілу бюджетних видатків на організацію 

навчального процесу в закладах загальної середньої освіти, яка 

передбачає визначення рівня бюджетної забезпеченості 1 учня окремого 

закладу загальної середньої освіти в частині створення і підтримки 

умов реалізації процесу. 
 
 
 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

107593 

Дата реєстрації авторського права 
 

25.08.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 

Лойко Валерія Вікторівна, Лойко Дар'я Миколаївна, Руденко 

Валентина Сергіївна 
Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 
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Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Стаття «Розвиток домогосподарств України як складової економічної 

безпеки національної економіки» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
Опублікування: Лойко В. В., Лойко Д. М., Руденко В. С. Розвиток 

домогосподарств України як складової економічної безпеки національної 

економіки // Агросвіт. - 2020. - № 13-14. - С. 4-11. 
Анотація  

Розкрито сучасний стан та динаміку розвитку домогосподарств України 

за період 2014-2018 рр. Виявлено, що на сучасному етапі розвитку 

національної економіки економіка домогосподарств є важливою 

складовою економічної і фінансової системи країни. 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

107594 

Дата реєстрації авторського права 

 
25.08.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Лойко Валерія Вікторівна, Маляр Станіслав Анатолійович, Лойко 

Єлизавета Миколаївна 
Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Стаття «Adaptation of the strategy of internet promotion of advertising 

services for management of an apartment building» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
Опублікування: Loiko V., Maliar S., Loiko Ye. Adaptation of the strategy 

of internet promotion of advertising services for management of an apartment 

building // Economics, Finance and Management. Review. - 2021. - Vol. 1. - 

P. 67-74. 
Анотація  

 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

107595 

Дата реєстрації авторського права 

 
25.08.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Лойко Валерія Вікторівна, Маляр Станіслав Анатолійович, Руденко 

Микола Вікторович 
Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Стаття «Економіко-правові аспекти створення та функціонування 

об'єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ)» 
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Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
Опублікування: Лойко В. В., Маляр С. А., Руденко М. В. Економіко-

правові аспекти створення та функціонування об'єднань співвласників 

багатоквартирних будинків (ОСББ) // Економіка та держава. - 2020. - 

№ 5. - С. 58-63. 
Анотація  

Розкрито економіко-правові аспекти створення та функціонування 

об'єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ) в Україні 

в сучасних умовах господарювання. Встановлено, що темпи створення 

ОСББ нерівномірні за регіонами України та роками. 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

107596 

Дата реєстрації авторського права 

 
25.08.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Лойко Валерія Вікторівна, Маляр Станіслав Анатолійович, Вовк 

Віктор Андрійович 
Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Стаття «Аналіз економіко-правового забезпечення діяльності 

об'єднаних територіальних громад (ОТГ)» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
Опублікування: Лойко В. В., Маляр С. А., Вовк В. А. Аналіз економіко-

правового забезпечення діяльності об'єднаних територіальних громад 

(ОТГ) // Агросвіт. - 2020. - № 23. - С. 17-25. 
Анотація  

Розкрито сучасний стан економіко-правового забезпечення діяльності 

об'єднаних територіальних громад (ОТГ), створених на території 

України з початку дії реформи децентралізації з 2014 р. Охарактеризовано 

особливості процесу проведення децентралізації влади в Україні та 

розкрито динаміку.  

 
 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

107597 

Дата реєстрації авторського права 

 
25.08.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Полякова Ганна Анатоліївна, 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 «Рамкова програма та кваліметричні моделі внутрішнього 

забезпечення якості освітніх програм у закладі вищої освіти» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
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Анотація  

Метою дослідження є розроблення рамкової програми та кваліметричних 

моделей внутрішнього забезпечення якості освітніх програм у закладі 

вищої освіти як інструменту їх розроблення, затвердження, поточного 

моніторингу та періодичного перегляду при реалізації системи внутрішнього 

забезпечення. 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

107598 

Дата реєстрації авторського права 

 
25.08.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Чередник Людмила Анатоліївна, Лукаш 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) 

 

 

Навчальний посібник «Документна лінгвістика та редагування 

документів» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
Опублікування: Г. П. Лукаш, Л. А. Чередник. Документна лінгвістика 

та редагування документів : навчальний посібник. - Полтава : Астрая, 

2020. - 336 с. 
Анотація  

Навчальний посібник висвітлює сучасні уявлення про мовні параметри 

документів, представлено матеріали з історії українського документа, 

проаналізовано особливості використання мовних засобів у різних 

типах ділових документів, а також надано актуальні практичні 

рекомендації з редагування документів. 

 
 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

107599 

Дата реєстрації авторського права 

 
25.08.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Коростіянець Тамара Петрівна, Нєдялкова Катерина 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 «Розв'язок ситуаційних задач як засіб вдосконалення 

методичної підготовки майбутніх учителів математики» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
Опублікування: Коростіянець Т. П., Нєдялкова К. В. Розв'язок ситуаційних 

задач як засіб вдосконалення методичної підготовки майбутніх 

учителів математики // Науковий часопис Національного педагогічного 

університету імені М. П. Драгоманова. Педагогічні науки: реалії та 

перспективи. - 2020. - Серія 5. - Випуск 75, Том 1. - С. 111-115.  
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Анотація  

Розглянуто сутність поняття ситуаційної задачі, що розглядається як 

важливий засіб формування й оцінки рівня сформованості методичної 

компетентності майбутніх учителів математики; запропоновано 

авторську розробку професійно значущих ситуаційних задач, спрямованих 

на вдосконалення підготовки. 
 
 
 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

107600 

Дата реєстрації авторського права 
 

25.08.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 

Коростіянець Тамара Петрівна, Нєдялкова Катерина 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 «Підготовка майбутніх учителів математики до формування 

понять в учнів: психолого-дидактичний аспект» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

Опублікування: Коростіянець Т. П., Нєдялкова К. В. Підготовка 

майбутніх учителів математики до формування понять в учнів: 

психолого-дидактичний аспект / Математична освіта: минуле, сьогодення, 

майбутнє, до 100-річчя від дня народження О. Ф. Семеновича : монографія // 

М. І. Бурда та ін. ; за ред. Н. А. Тарасенкової. - Черкаси : Видавець 

ФОП Гордієнко, 2020. - С. 156-162. 
Анотація  

З'ясовано психолого-дидактичні основи формування понятійного 

мислення учнів, знання і дотримання яких учителем у процесі навчання 

математики є запорукою ефективності цього процесу. Під час фахової 

підготовки майбутніх учителів математики необхідно приділяти належну 

увагу зазначеній проблемі. 
 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

107601 

Дата реєстрації авторського права 
 

25.08.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 

Коростіянець Тамара Петрівна, Нєдялкова Катерина 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 «Підвищення мотивації вивчення математики здобувачами 

середньої освіти» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

Опублікування: Коростіянець Т. П., Нєдялкова К. В. Підвищення 

мотивації вивчення математики здобувачами середньої освіти // 

Актуальні питання гуманітарних наук: Міжвузівський збірник 

наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного 

педагогічного університету імені Івана Франка. - 2020. - Випуск 31. 

ТОМ 3. - С. 249-258.  
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Анотація  

Обґрунтовано шляхи підвищення мотивації вивчення математики 

учнями: застосування елементів історизму; демонстрація практичного 

застосування знань; проблемне, евристичне навчання; використання 

інтерактивних і нових інформаційних технологій; навчання через 

дослідження. 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

107602 

Дата реєстрації авторського права 

 
25.08.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Коростіянець Тамара 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 «Індивідуальна освітня траєкторія студента: аналіз 

трактувань поняття» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
Опублікування: Коростіянець Т. П. Індивідуальна освітня траєкторія 

студента: аналіз трактувань поняття // Актуальні питання гуманітарних 

наук: Міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених 

Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана 

Франка. - 2020. - Випуск 30, ТОМ 4. - С. 73-79. 
Анотація  

Проаналізовано підходи до визначення ключового поняття «індивідуальна 

освітня траєкторія», а також близьких за змістом понять «індивідуальна 

освітня програма» та «індивідуальний освітній маршрут». Необхідність 

осмислення даних понять зумовлено низкою соціальних чинників. 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

107603 

Дата реєстрації авторського права 

 
25.08.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Коростіянець Тамара 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 «Підготовка майбутніх учителів математики до діагностики 

освітніх результатів як засіб формування їх методичної компетентності» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
Опублікування: Коростіянець Т. П. Підготовка майбутніх учителів 

математики до діагностики освітніх результатів як засіб формування 

їх методичної компетентності // Педагогіка формування творчої особистості 

у вищій і загальноосвітній школах. - 2021. - № 74, Т. 3. - С. 21-25. 
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Анотація  

Виявлено дидактичні умови розвитку методичної компетентності 

студентів - майбутніх учителів математики; зроблено висновки щодо 

необхідності викладання математики не тільки на формальному рівні, 

а й на рівні метапредметних зв'язків, що забезпечує реалізацію 

практико-орієнтованого підходу в освіті. 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

107604 

Дата реєстрації авторського права 

 
25.08.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Стефанів Сергій Степанович, Снігур Андрій 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 «iKit - галузеве програмне забезпечення 

(CRM+ERP) для автосервісів» («iKit») 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

107605 

Дата реєстрації авторського права 
 

25.08.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 

Главацька Вікторія Валентинівна, Денисова Юлія 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) 
 

 

Літературно-науковий твір «Обучающий онлайн курс «Карьера в 

крюинге: с нуля до ликвидного специалиста» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

 
 
 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

107606 

Дата реєстрації авторського права 
 

25.08.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Коваленко Кірілл Максимович 
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Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір белетристичного характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Роман «Безликий Апостол» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Сага про клірика, чиї особистості інтереси схожі з бажанням людей 

викорінити своїх головних ворогів - демонів, що постійно вбивають та 

винищують людство. Але люди не помічають, що вони самі частіше 

бувають гіршими за тих самих демонів. Ця історія про самотнього 

священика. 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

107607 

Дата реєстрації авторського права 

 
25.08.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Слєпцов Олег Семенович 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Ілюстрація, креслення, що стосується архітектури, літературний 

письмовий твір 
Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Опис з кресленнями «Передпроектна пропозиція закладу загальної 

середньої освіти на вул. Січових стрільців, 8-а, в м. Хмельницькому» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Будівля закладу загальної середньої освіти передбачається як заклад 

ІІ, ІІІ ступеня: ліцей з гімназійними класами на 48 класів (1440 учнів). 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

107608 

Дата реєстрації авторського права 

 
26.08.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Патрай Андрій Миколайович, Лазаренко Наталя Василівна, Бірзул 

Злата Сергіївна 
Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

Приватне акціонерне товариство «Мелітопольгаз» 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

База даних 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

База даних «База даних абонентів газорозподільної мережі м. Мелітополь 

та Мелітопольського району» 
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Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

База даних реалізована за архітектурою Кілєнт-Сервер. Призначена 

для введення персональної інформації абонентів для ведення комерційного 

обліку газу (нарахувань, платежів, субсидій, показників лічильників, 

коригування показників) та технічного стану газового обладнання з 

накопиченням історії змін. 
 
 
 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

107609 

Дата реєстрації авторського права 
 

26.08.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 

Шестак Геннадій Анатолійович 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 

Товариство з обмеженою відповідальністю «ЮКРЕЙНІАН ГЕАРС» 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 

Твір ужиткового мистецтва 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

Іграшка «Модель для самостійного складання без клею UGEARS 

«Механічний акваріум»/Toy «Model for self-assembly without glue 

UGEARS «Mechanical Aquarium» («Модель «Механічний акваріум»/Model 

«Mechanical Aquarium») 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

 
 
 
 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

107610 

Дата реєстрації авторського права 
 

26.08.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 

Шестак Геннадій Анатолійович 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 

Товариство з обмеженою відповідальністю «ЮКРЕЙНІАН ГЕАРС» 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 

Твір ужиткового мистецтва 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

Іграшка «Модель для самостійного складання без клею UGEARS 

«Марбл-траса Ланцюговий підйомник»/Toy «Model for self-assembly 

without glue UGEARS «Marble Run Chain Hoist» («Модель «Марбл-

траса Ланцюговий підйомник»/Model «Marble Run Chain Hoist») 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

Твір є іграшкою у вигляді механічної об'ємної (3D) моделі для 

самостійного складання без клею UGEARS. Іграшка виконана в 

різних ракурсах. Деталізація моделі виконана у вигляді креслень. Твір 

є іграшковою моделлю ланцюгового підйомника. 
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Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

107611 

Дата реєстрації авторського права 

 
26.08.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Шестак Геннадій Анатолійович 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

Товариство з обмеженою відповідальністю «ЮКРЕЙНІАН ГЕАРС» 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Твір ужиткового мистецтва 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Іграшка «Модель для самостійного складання без клею UGEARS 

«Арифметичний набір 2 в 1: Механічний Додавач та Механічний 

Помножувач»/Toy «Model for self-assembly without glue UGEARS «2-in-l 

Arithmeti kit: Mechanical Addiator and Mechanical Multilier» («Модель 

«Арифметичний набір 2 в 1»/Model «2-in-l Arithmeti kit:») 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Твір є іграшкою у вигляді механічної об'ємної (3D) моделі для 

самостійного складання без клею UGEARS. Іграшка виконана в 

різних ракурсах. Деталізація моделі виконана у вигляді креслень. Твір 

є іграшковою моделлю арифметичного набору, а саме: механічного 

додавача та механічного помножувача. 
 
 
 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

107612 

Дата реєстрації авторського права 
 

26.08.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 

Самойленко Олексій Васильович, Корбут Євген Валентинович, 

Галецький Олександр Сергійович, Слободянюк Іванна Валентинівна, 

Бородій Юрій Петрович, Петришин Андрій Ігорович 
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 «Практичне 

діловодство стосовно абітурієнта у відбірковій комісії закладу вищої 

освіти» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

Твір відображає практичну послідовність діловодства стосовно абітурієнта 

у відбірковій комісії закладу вищої освіти при вступі на освітній 

рівень «бакалавр» на основі повної загальної середньої освіти.  
 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

107613 

Дата реєстрації авторського права 

 
26.08.2021 
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Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Бабіченко Анатолій Костянтинович, Красніков Ігор Леонідович, 

Вельма Володимир Іванович, Лисаченко Ігор Григорович, Бабіченко 

Юлія Анатоліївна, Деменкова Світлана Дмитрівна 
Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Книга «ЗБІРНИК ЗАДАЧ З МЕТРОЛОГІЇ ТА ОСНОВ 

ВИМІРЮВАНЬ» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
Опублікування: Збірник задач з метрології та основ вимірювань : 

навч. посібник / уклад. А. К. Бабіченко, І. Л. Красніков, В. І. Вельма  

та ін. ; за ред. А. К. Бабіченка. - Харків : НТУ «ХПІ», НФаУ, 2021. - 93 с. 
Анотація  

 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

107614 

Дата реєстрації авторського права 

 
26.08.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Меняйлов Євген Сергійович, Чумаченко Дмитро Ігорович, Базілевич 

Ксенія Олексіївна, Яковлев Сергій Всеволодович 
Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Комп'ютерна програма 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Комп'ютерна програма «Модель Лассо для дослідження епідемічного 

процесу COVID-19» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Програмний продукт призначений для прогнозування кількості хворих 

на COVID-19 (total cases) на основі моделі Лассо. Програмний продукт 

реалізований на мові програмування Python з використанням 

фреймворків Dash, Numpy, Plotly. 
 

 

 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

107615 

Дата реєстрації авторського права 

 
26.08.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Меняйлов Євген Сергійович, Чумаченко Дмитро Ігорович, Базілевич 

Ксенія Олексіївна, Бородай Руслан Русланович 
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 «Рідж-регресійна модель епідемічного процесу 

COVID-19» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Програмний продукт призначений для прогнозування кількості хворих 

на COVID-19 (total cases) на основі Рідж-регресійної моделі (Ridge 

regression model). Програмний продукт реалізований на мові програмування 

Python з використанням фреймворків Dash, Numpy, Plotly. 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

107616 

Дата реєстрації авторського права 

 
26.08.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Бевз Людмила Вікторівна, Бівз Руслан Ігоревич, Комарницька 

Наталія 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) 

 

 

Науковий твір «Методика лікування хворих з гострими синовіїтами 

колінних суглобів» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Завдяки різнобічному комплексному впливу різних фітотерапевтичних 

процедур на тканини суглоба, на його кровозабезпечення і лімфодренаж, 

досягається більш швидкий і стійкий ефект, який проявляється 

місцево в усуненні больового синдрому, зменшенні випоту у суглобову 

порожнину і відновленні функції. 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

107617 

Дата реєстрації авторського права 

 
26.08.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Меняйлов Євген Сергійович, Чумаченко Дмитро Ігорович, Базілевич 

Ксенія Олексіївна, Ткаченко Антон 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 «Модель лінійної регресії епідемічного 

процесу COVID-19 в Україні» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
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Анотація  

Програмний продукт призначений для прогнозування кількості 

хворих на COVID-19 (total cases) на основі лінійної регресійної моделі. 

Програмний продукт реалізований на мові програмування Python з 

використанням фреймворків Dash, Numpy, Plotly. 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

107618 

Дата реєстрації авторського права 

 
26.08.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Жук Юрій Володимирович, Рач Валентин Анатолійович, Медведєва 

Олена Михайлівна 
Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Комп'ютерна програма 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Комп'ютерна програма «Програма ранжування мінімаксним 

методом» («MMRON») 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Програма у вигляді вебсайта, призначена для ранжування 

мінімаксним методом. 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

107619 

Дата реєстрації авторського права 

 
26.08.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Богатчик Людмила Анатоліївна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру «Організаційно-

економічні засади формування регіональних кластерів» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Обґрунтування організаційно-економічних засад та розробка 

практичних рекомендацій щодо формування регіональних кластерів. 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

107620 

Дата реєстрації авторського права 

 
26.08.2021 
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Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Гурочкіна 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) 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру «Фінансові та 

інтеграційні механізми розвитку промислових підприємств в 

емерджентній економіці» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Присвячено розробленню теоретико-концептуальних основ та 

науково-прикладних рекомендацій управління фінансовими та 

інтеграційними механізмами розвитку промислових підприємств в 

емерджентній економіці.  
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

107621 

Дата реєстрації авторського права 

 
26.08.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Котик Тарас Любомирович, Бедей Вікторія Іванівна, Попадинець 

Оксана Григорівна 
Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Комп'ютерна програма 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Комп'ютерна програма «Anatomical Methodological Recommendation» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Комп'ютерна програма «Anatomical Methodological Recommendation» є 

застосунком для вебсайтів на базі Django і призначена для адміністрування, 

координування та розробки методичних рекомендацій для освітнього 

процесу зі збереженням у ТеХ-файли для компіляції у pdf. 
 
 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

107622 

Дата реєстрації авторського права 

 
26.08.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Злотніков Андрій Львович, Лябах Наталя Василівна, Кирко Діана 

Володимирівна, Новосьолова Світлана Юріївна 
Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір навчального характеру 
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Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

Літературний твір «Інноваційний авторський метод відновлювання 

фізичного та психологічного здоров'я людини за допомогою тілесно-

орієнтованої терапії як спосіб корекції фізичного та психологічного 

здоров'я людини» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

 
 

 
 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

107623 

Дата реєстрації авторського права 
 

26.08.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 

Клодьєн Ексбраят 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 

 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 

Складений твір, твір образотворчого мистецтва 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

Збірка творів образотворчого мистецтва «Biologic.tv» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

До збірки увійшли 3 малюнки. Перший: біла конячка з рожево-синьою 

гривою з рожевим животом, на голові має ріг жовтого кольору. Звуть 

її Меgі. Другий: блакитне слоненя з рожевою шиєю, з жовтим животиком 

та вушками. Звуть його Lulu. Третій: жовтий жираф з рожевим бантом 

на шиї з рожевими вушками. Його звати Alex. 
 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

107624 

Дата реєстрації авторського права 
 

26.08.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 

Філіпчук Варвара Володимирівна 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 

 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 

Літературний письмовий твір 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

Сценарій документального фільму «#ЯKURBAS» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

Сценарій документального фільму «#ЯKURBAS» було створено з 

метою використання в процесі створення документального фільму. 

Твір містить режисерський та літературний сценарій документального 

фільму #ЯKURBAS. 
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Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

107625 

Дата реєстрації авторського права 

 
26.08.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Гезь Павло 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 «Адвокат Online. Нова версія» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Комп'ютерна програма «Адвокат Online. Нова версія». Нова версія 

комп'ютерної програми додатково дозволяє формувати незалежний 

рейтинг адвокатів та підвищити рівень громадського контролю за 

якістю надання адвокатських послуг, а також мати доступ до безоплатної 

правової допомоги. 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

107626 

Дата реєстрації авторського права 
 

26.08.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 

Гезь Павло 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 «Банкрутство Online» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

Комп'ютерна програма «Банкрутство Online» призначена для швидкого 

та зручного отримання користувачем послуг в сфері банкрутства. 

Вона дозволяє мати доступ до повного переліку арбітражних керуючих 

України та до оновлень нормативно-правової бази та новин у сфері 

банкрутства. 
 
 
 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

107627 

Дата реєстрації авторського права 
 

26.08.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 

Гезь Павло Олегович 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 
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Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Комп'ютерна програма 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Комп'ютерна програма «Експертиза Online» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Комп'ютерна програма «Експертиза Online» призначена для швидкого 

та зручного отримання користувачем інформаційно-консультативних 

послуг в сфері проведення експертизи. Вона дозволяє скоротити час на 

пошуки територіально найближчого експерта/експертної установи з 

доступною ціновою політикою. 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

107628 

Дата реєстрації авторського права 

 
26.08.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Гезь Павло 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 «Брокер Online» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Комп'ютерна програма «Брокер Online» призначена для швидкого та 

зручного отримання користувачем інформаційно-консультативних 

послуг в сфері розмитнення товарів. Вона дозволяє скоротити час на 

пошуки найближчого брокера з доступною ціновою політикою; 

дізнатися про перелік необхідних документів. 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

107629 

Дата реєстрації авторського права 

 
26.08.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Гезь Павло 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 «Приватний виконавець Online. Нова версія» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
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Анотація  

Комп'ютерна програма «Приватний виконавець Online. Нова версія» 

є удосконаленням комп'ютерної програми «Приватний виконавець 

Online». Нова версія комп'ютерної програми додатково дозволяє 

створити онлайн-заявку на пред'явлення виконавчого документа на 

виконання у рамках свого округу. 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

107630 

Дата реєстрації авторського права 

 
26.08.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Басюк Тетяна Олександрівна, Романів Оксана Яківна, Скабара Роман 

Михайлович 
Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Стаття «Економічні та конструктивно-географічні засади 

лісорекреаційного природокористування Рівненської області» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

107631 

Дата реєстрації авторського права 

 
26.08.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Басюк Тетяна Олександрівна, Романів Оксана Яківна, Скабара Роман 

Михайлович 
Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Стаття «Обґрунтування розвитку нової дестинації пивного туризму в 

Україні» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

107632 

Дата реєстрації авторського права 

 
26.08.2021 
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Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Басюк Тетяна Олександрівна, Романів Оксана Яківна, Криницька 

Марія 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 «Медико-географічні та рекреаційні особливості території 

Івано-Долинського родовища базальтів» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

107633 

Дата реєстрації авторського права 

 
30.08.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Фурман Олег Владиславович, Костенко Олег Васильович, Морзе 

Наталія Вікторівна 
Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Ілюстрація, літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Науковий твір «Модель розвивального інформаційно-освітнього 

середовища початкової школи» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Дана Модель розвивального інформаційно-освітнього середовища 

початкової школи, в умовах розвитку цифрового суспільства, стрімких 

змін технологій, характеризується значною мобільністю, універсальністю 

та фундаментальністю. Результатом використання Моделі навчання є 

підвищення якості початкової освіти. 
 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

107634 

Дата реєстрації авторського права 

 
30.08.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Коньков Дмитро Геннадійович, Медведь Володимир Ісаакович, 

Жилка Надія Яківна, Жук Світлана Іванівна, Дубоссарська Юліана 

Олександрівна, Ткаченко Руслан Опанасович, Камінський Вячеслав 

Володимирович, Посохова Світлана 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) 

 

 

Науковий твір «Гіпертензивні розлади під час вагітності, пологів та у 

післяпологовому періоді» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Твір належить до медицини, охоплює питання діагностики та 

лікування гіпертензії під час вагітності. 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

107635 

Дата реєстрації авторського права 

 
30.08.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Горовий Віктор Іванович, Шапринський Володимир Олександрович, 

Барало Ігор Віталійович, Капшук Олег Миколайович, Дубовий 

Андрій Васильович, Горовий Олександр Вікторович, Гураль Дмитро 

Михайлович 
Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Ілюстрація, літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Науковий твір «Методика комбінованого гемостазу при кровотечах із 

ложа простати після простатектомії» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

 
 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

107636 

Дата реєстрації авторського права 

 
30.08.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 

Мірошниченко Олеся Володимирівна, Кравченко Олена Володимирівна, 

Овчарова Наталія Вікторівна, Бурденко Ірина Миколаївна, Олексіч 

Жанна Анатоліївна 
Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 

Сумський державний університет 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

Науковий твір «Методика SPPI тестування фінансових інструментів 

банку відповідно до вимог МСФЗ» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

Методика дозволяє оцінити грошові потоки за контрактом фінансових 

інструментів з метою визначення вартості для подальшої оцінки та обліку. 
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Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

107637 

Дата реєстрації авторського права 

 
30.08.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Колосок Світлана Іванівна, 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 «Дорожня карта трансформації енергетичних мереж з 

використанням смарт-технологій на регіональному рівні» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

Обґрунтовано дорожню карту трансформації енергетичних мереж з 

використанням смарт-технологій на регіональному рівні, що була 

систематизована з врахуванням потреб розвитку інфраструктури. 
 
 
 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

107638 

Дата реєстрації авторського права 

 
30.08.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 

Олексіч Жанна Анатоліївна, Кравченко Олена Володимирівна, 

Овчарова Наталія Вікторівна, Мірошниченко Олеся Володимирівна, 

Бурденко Ірина 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 «Методика аналізу детермінантів на надходження 

ПДФО як складової податкової системи України» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

Методика аналізу детермінантів дозволяє дослідити вплив основних 

факторів на складову надходжень ПДФО, підтвердивши їх залежність 

від загальної макроекономічної ситуації в країні. 
 
 
 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

107639 

Дата реєстрації авторського права 
 

30.08.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 

Овчарова Наталія Вікторівна, Кравченко Олена Володимирівна, 

Бурденко Ірина Миколаївна, Мірошниченко Олеся Володимирівна, 

Олексіч Жанна Анатоліївна 
Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

Сумський державний 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 «Механізм формування обліково-аналітичного 

забезпечення соціально-відповідальної діяльності підприємств» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Механізм формування обліково-аналітичного забезпечення соціально 

відповідальної діяльності підприємств формалізує ключові елементи 

обліково-аналітичного забезпечення управління соціально-відповідальною 

діяльністю в межах окремих підсистем та їх взаємодії. 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

107640 

Дата реєстрації авторського права 

 
30.08.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Назарчук Наталія Миколаївна, Яблонь Ольга Степанівна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Науковий твір «Шкала оцінки показників психомоторного розвитку у 

дітей дошкільного віку» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Використовуючи адаптовану шкалу психомоторного розвитку по 

Гріффітс, можна діагностувати відставання певних функцій і спланувати 

коригуючі заходи, направлені на покращення показників розвитку 

пацієнта. 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

107641 

Дата реєстрації авторського права 

 
30.08.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Котик Тарас Любомирович, Бедей Вікторія Іванівна, Грищук Марія 

Іванівна, Попадинець Оксана Григорівна 
Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Комп'ютерна програма 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Комп'ютерна програма «Rework Registration for Students» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
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Анотація  

Застосунок для вебсайтів на базі Django призначений для створення і 

адміністрування записів на відпрацювання пропущених практичних 

занять з дисципліни. 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

107642 

Дата реєстрації авторського права 

 
30.08.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Грудзинська Аліна Василівна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Комп'ютерна програма 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Комп'ютерна програма «Автоматизована система 4 - оцінка нерухомості» 

(«АС-4Оцінка нерухомості») 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Призначена для визначення вартості існуючих об'єктів будівництва. 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

107643 

Дата реєстрації авторського права 

 
30.08.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Якушко Тетяна Володимирівна, Грудзинська Аліна Василівна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Комп'ютерна програма 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Комп'ютерна програма «Автоматизована система 4 - будівельний 

комплекс» («АС-4Будкомплекс») 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Призначена для складання кошторисів на будівельні роботи на всіх 

стадіях будівництва, має свою нормативну базу. 
 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

107644 

Дата реєстрації авторського права 

 
30.08.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Камишан Анна Павлівна 
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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) 
 

 

Скульптурна композиція «Погляд у минуле» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

Меморіальний об'єкт, розташований вздовж проспекту Перемоги у 

Києві, біля будинку № 10. Твір є композицією з двох грубо обтесаних 

валунів з червоного граніту: до одного з них прикріплено обпалений 

стовбур дерева з обрубком гілок та без коренів, що лежить у напрямку 

другого валуна. 
 
 
 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

107645 

Дата реєстрації авторського права 
 

30.08.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 

Коваленко Надія Олександрівна 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 

 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 

Ілюстрація, літературний письмовий твір 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

Опис трансформаційної гри «МОГУЩЕСТВО РОДА» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

Метою гри є надання можливості дізнатися причини виникнення 

різних ситуацій, що повторюються, зцілити їх; зробити аналіз ситуації; 

дізнатися і зцілити особисті блоки, які підсилюють Родові програми; 

отримати зв'язок, підтримку Роду, що Вам допоможе йти по шляху 

свого призначення. 
 
 

 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

107646 

Дата реєстрації авторського права 
 

30.08.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 

Чепіль Ольга Ярославівна, Гембара Оксана Володимирівна, Гембара 

Назар Тарасович, Гриненко Михайло Васильович 
Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 

Фізико-механічний інститут імені Г. В. Карпенка Національної 

академії наук України 
Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 

Комп'ютерна програма 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Комп'ютерна програма «Програма розрахунку концентрації водню в 

об'ємних елементах конструкцій за дії силових навантажень» («DIFUS 3D») 
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Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Програма призначена для розрахунку концентрації водню з урахуванням 

напружено-деформованого стану у паралелепіпедоподібних елементах 

конструкцій за допомогою методу скінченних елементів. 

 
 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

107647 

Дата реєстрації авторського права 

 
30.08.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Пересунько Микола Михайлович 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

Київський міський центр народної творчості та культурологічних 

досліджень 
Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Літературний письмовий твір «Положення «Міський огляд народної 

творчості» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Міський огляд народної творчості проводиться з метою подальшого 

розвитку аматорського мистецтва та сприяє виявленню та показу 

мистецьких надбань аматорських колективів в усіх видах народної 

творчості. 

 
 

 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

107648 

Дата реєстрації авторського права 

 
30.08.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Маслобойщиков Михайло Сергійович 

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) 

 

 

Адаптований сценарій повнометражного ігрового фільму «Місто» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Матвію 20, він приїжджає підкорювати місто, де вирішує створювати 

електронну музику. Місто накриває Матвія круговертю стосунків. 

Переїздить з місця на місце, потопаючи в своїх бажаннях, знаходячи та 

втрачаючи друзів та все далі віддаляючись у спогадах від місць де він 

виріс. 
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Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

107649 

Дата реєстрації авторського права 

 
30.08.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Труніна Ірина Михайлівна, Загірняк Денис Михайлович, Пряхіна 

Катерина Андріївна, Безугла 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) 

 

 

Стаття «Diagnostics of the enterprise personnel sustainability» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

107650 

Дата реєстрації авторського права 

 
30.08.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Паук Іван Іванович 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Твір образотворчого мистецтва 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Графічне зображення «Знак для товарів і послуг «PERFECT 4 YOU» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Може використовуватись як у чорно-білому кольорі, так і в інших 

кольорах. 

 
 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

107651 

Дата реєстрації авторського права 

 
30.08.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Дудюк Володимир Степанович, Гобела 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 «Економічний механізм стимулювання екологічної 

безпеки» 
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Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
Опублікування: Дудюк В. С., Гобела В. В. Економічний механізм 

стимулювання екологічної безпеки // Науковий вісник. - 2016. - № 1. - 

С. 40-48. 
Анотація  

Обґрунтовано необхідність удосконалення економічного механізму 

стимулювання екологічної безпеки. Проаналізовано основні засади 

правового забезпечення екологічної безпеки в Україні. 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

107652 

Дата реєстрації авторського права 

 
30.08.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Дудюк Володимир Степанович, Гобела 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 «Теоретичні підходи до визначення поняття 

екологічної безпеки» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
Опублікування: Дудюк В. С., Гобела В. В. Теоретичні підходи до 

визначення поняття екологічної безпеки // Науковий вісник НЛТУ 

України. - 2015. - № 25.5. - С. 130-134. 
Анотація  

Розглянуто основні теоретичні підходи до визначення поняття екологічна 

безпека. Здійснено порівняльну характеристику визначення поняття 

екологічна безпека низкою авторів та запропоновано авторське 

тлумачення. 

 
 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

107653 

Дата реєстрації авторського права 

 
30.08.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Осташ Яків Михайлович 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Збірник творів, твір образотворчого мистецтва 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Збірник творів образотворчого мистецтва «ПЕРШИЙ ПРОZОРИЙ TV 

1 РУПОР НАРОДУ» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  
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Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

107654 

Дата реєстрації авторського права 

 
30.08.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Руських Ірина Валеріївна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Наукова стаття «The Narrator and Narrating Strategy in Smollett's 

Novel ̒The adventures of Ferdinand, Count Fathom'» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
Опублікування: Ruskykh І. The Narrator and Narrating Strategy in 

Smollett's Novel ̒The adventures of Ferdinand, Count Fathom' // Scientific 

journal of Polonia university. - 2020. - № 42. - Р. 48-53. 
Анотація  

 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

107655 

Дата реєстрації авторського права 

 
30.08.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Руських Ірина Валеріївна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Наукова стаття «Лондон Смоллета. Урбанистическая реальность в 

романах писателя» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
Опублікування: Руських І. В. Лондон Смоллета. Урбанистическая 

реальность в романах писателя // Від бароко до постмодернізму. -  

2018. - № 22. - С. 149-156. 
Анотація  

 
 

 

 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

107656 

Дата реєстрації авторського права 

 
30.08.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Руських Ірина Валеріївна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 
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Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

Тези доповіді «Evaluation and Interpretation of Tobias Smollett's Novel 

'The Expedition of Humphry Clinker'» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

Опублікування: Ruskykh І. Evaluation and Interpretation of Tobias 

Smollett's Novel 'The Expedition of Humphry Clinker' // Philological 

sciences, intercultural communication and translation studies: an experience 

and challenges. - 2021. - № 1. - Р. 154-156. 
Анотація  

 
 

 
 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

107657 

Дата реєстрації авторського права 
 

30.08.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 

Руських Ірина Валеріївна 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 

 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

Наукова стаття «Роман «Ланселот Гривз» Т. Дж. Смоллета: поэтика 

книжности и нравоописания» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

Опублікування: Русских И. В. Роман «Ланселот Гривз Т. Дж.» 

Смоллета: поэтика книжности и нравоописания // Від бароко до 

постмодернізму. - 2017. - № 21. - С. 53-61. 
Анотація  

 
 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

107658 

Дата реєстрації авторського права 
 

31.08.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 

Верховцева Ірина Геннадіївна, Громакова Наталія Юріївна, Суліма 

Євген Миколайович 
Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 

 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

Твір наукового характеру «Освітньо-професійна програма «Глобальні 

політичні процеси та міжнародні відносини» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

Освітньо-професійна програма визначає передумови доступу до навчання, 

орієнтацію та основний фокус програми, обсяг кредитів ЄКТС, необхідний 

для здобуття ступеня вищої освіти магістр, перелік загальних та 

спеціальних (фахових) компетентностей, нормативний і варіативний 

зміст підготовки фахівця. 
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Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

107659 

Дата реєстрації авторського права 

 
31.08.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Дьяконенко Лариса Петрівна 

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 «Вправи для початківців «Від До до До» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

107660 

Дата реєстрації авторського права 

 
31.08.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Цимбал Світлана Валеріанівна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 

Літературний письмовий твір (поезія), складений твір 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

Збірка віршів для пісень «Живу з Україною в серці» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

Вірші для пісень про українців та для українців. 
 
 
 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

107661 

Дата реєстрації авторського права 
 

31.08.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 

Бадида Андріанна 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) 
 

 

Книга «Соціальна держава в умовах глобалізації» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

Опублікування: Бадида А. Ю. Соціальна держава в умовах 

глобалізації : монографія. - Ужгород : РІК-У, 2019. - 200 с. 
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Анотація  

Монографія присвячена комплексному дослідженню соціальної 

держави як феномену в умовах глобалізації, розкриттю її нового 

змісту у сучасних умовах. Для з'ясування особливостей соціальної 

держави розкрито сутність правового виміру глобалізації як явища, 

яке істотно впливає на неї. 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

107662 

Дата реєстрації авторського права 

 
31.08.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Бринза Ірина 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 «Паттерни рис особистості, яка готова до психологічних змін» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
Опублікування: Бринза І. В. Паттерни рис особистості, яка готова до 

психологічних змін // «Наука і освіта» НПЖ АПН України, № 11/СXXVIII, 

2014. - С. 45-51. 
Анотація  

Наводяться емпіричні дані щодо розкриття сукупності рис особистості, 

які обумовлюють готовність особистості до психологічних змін. 

Аналізуються факторні моделі рис особистості з різною готовністю до 

психологічних змін. Надається інформація про психологічні портрети 

осіб з різною готовністю до змін. 

 
 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

107663 

Дата реєстрації авторського права 

 
31.08.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Бринза Ірина Вячеславівна, Кузнєцова Оксана Володимирівна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Стаття «Психодіагностична методика «Парціальні позиції 

життєстійкості особистості»: результати розробки та апробації» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
Опублікування: Бринза І. В., Кузнєцова О. В. Психодіагностична 

методика «Парціальні позиції життєстійкості особистості»: результати 

розробки та апробації // Вісник київського національного університету 

імені Тараса Шевченка. Психологія. - Випуск 1 (11). - ВПЦ «Київський 

університет», 2020. - С. 14-22. 
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Анотація  

Представлено теоретичний конструкт, етапи створення та результати 

психометричної перевірки тест-опитувальника «Парціальні позиції 

життєстійкості особистості». Тест-опитувальник вимірює параметри 

життєстійкості у критичних життєвих ситуаціях: стрес, фрустрація, 

конфлікт, криза, невизначеність. 
 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

107664 

Дата реєстрації авторського права 
 

31.08.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 

Павлов Олексій Володимирович 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 

 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 

Складений твір, твір образотворчого мистецтва 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

Збірка творів образотворчого мистецтва «Обкладинки для відео «Про 

Желейного Медведя Валеру» 2017 рік» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

У творі зібрано обкладинки для популярного відео «Про желейного 

Медведя Валеру», що були створені автором у 2017 році. 
 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

107665 

Дата реєстрації авторського права 
 

31.08.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 

Шкурупій Ольга Всеволодівна, Дейнека Тетяна Анатоліївна, Туль 

Світлана Іванівна 
Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 

 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

Стаття «Глобальна діджиталізація: переваги, загрози та роль людини 

в епоху штучного інтелекту» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

Опублікування: Шкурупій О. В., Дейнека Т. А., Туль С. І. Глобальна 

діджиталізація: переваги, загрози та роль людини в епоху штучного 

інтелекту: Наукове забезпечення соціально-економічних і управлінських 

засад розвитку, правового регулювання, провайдингу екоінновацій та 

енергоефективних технологій в умовах глобалізації в аграрній і суміжних 

сферах : колективна монографія ; за редакцією Ю. В. Самойлик. - Полтава : 

ТОВ НВП «Укрпромторгсервіс», 2021. - С. 23-34. 
Анотація  

Статтю призначено для визначення ролі цифрових технологій, 

робототехніки, штучного інтелекту, інших проривних інновацій, 

джерелом яких є людина, її інтелект («живий розум»), здатність до 

творчості та креативного мислення. 
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Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

107666 

Дата реєстрації авторського права 

 
31.08.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Мазур Ігор 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 «Автоматизована система управління геоданими» 

(«АСУ геоданими») 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Інформаційна система, що містить формалізовані записи про об'єкти 

адресації та їх розташування. 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

107667 

Дата реєстрації авторського права 

 
31.08.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Котляр Володимир Васильович 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 

Літературний письмовий твір науково-практичного характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

Твір науково-практичного характеру «Кодекс алгоритмов для 

определения причин болезни человека» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

В даному творі закладена основа алгоритмів «радіоестезійних діаграм» 

визначення глибинних причин захворювань людини. 
 
 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

107668 

Дата реєстрації авторського права 
 

31.08.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 

Нестеренко Ігор Володимирович 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 

 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 

Твір образотворчого мистецтва 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Твір образотворчого мистецтва «Малюнок для печива» 
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Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Малюнок для печива має форму квадрата, на якому зображена чашка 

з ароматним напоєм. На тлі чашки розташована літера Н. 

 
 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

107669 

Дата реєстрації авторського права 

 
31.08.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Моссоковська Світлана Леонідівна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Складений твір, твір образотворчого мистецтва 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Збірник зображень картин «Струны души» («Струны души») 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Збірник зображень картин «Струны души» (альтернативна назва 

«лирический коллаж») містить зображення 20 картин автора, що були 

створені в період з 1985 по 2021 роки та зображення автографа автора. 

Збірник містить наступні картини (назви автора): «Арлекин», «Бостон», 

«Будуар», «Встреча» та інші. 

 
 

 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

107670 

Дата реєстрації авторського права 

 
31.08.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Плашихін Сергій Володимирович, Мердух Світлана Леонідівна, 

Запорожець Юлія Анатоліївна, Складанний Денис Миколайович, 

Ковалюк 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 «Автоматизований розрахунок поличного 

каталітичного реактору» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  
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Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

107671 

Дата реєстрації авторського права 

 
31.08.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Плашихін Сергій Володимирович, Мердух Світлана Леонідівна, 

Запорожець Юлія Анатоліївна, Складанний Денис Миколайович, 

Ковалюк Дмитро Олександрович 
Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Комп'ютерна програма 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Комп'ютерна програма «Програмний пакет для оброблення 

результатів експериментальних досліджень» («RODAP») 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

107672 

Дата реєстрації авторського права 

 
31.08.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Кожевникова Алла Власівна 

Повне ім'я або повне офіційне 

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-методичний комплекс тренінгів 

«ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ЯК ЕФЕКТИВНЕ 

РІШЕННЯ В МОТИВАЦІЙНІЙ СФЕРІ СУЧАСНОЇ ОСОБИСТОСТІ 

УЧНЯ» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Науково-методичний комплекс тренінгів розроблений викладачем 

кафедри педагогіки і педагогічної майстерності Мелітопольського 

державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. 

Основним завданням курсу тренінгів є  ознайомлення учасників із 

інформаційно-комунікаційними технологіями. 
 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

107673 

Дата реєстрації авторського права 

 
31.08.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Кожевникова Алла Власівна 
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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 «Науково-методичний курс тренінгів 

«ВИКОРИСТАННЯ GOOGLE-ДОДАТКІВ ДЛЯ ФОРМУВАННЯ 

ЕФЕКТИВНОЇ СУБ'ЄКТ-СУБ'ЄКТНОЇ ВЗАЄМОДІЇ З ДІТЬМИ ІЗ 

ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Науково-методичний курс тренінгів розроблений викладачем кафедри 

педагогіки і педагогічної майстерності Мелітопольського державного 

педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Основним 

завданням курсу тренінгів є soft skills-навички використання google-

додатків. 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

107674 

Дата реєстрації авторського права 

 
31.08.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Гарник Кирило Юрійович 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Музичний твір з текстом 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Музичний твір з текстом «Пісня «All my life» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Музичний твір з текстом «Пісня «All my life». 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

107675 

Дата реєстрації авторського права 

 
31.08.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Ларкіна Світлана Олександрівна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Літературний письмовий твір практичного характеру «Проект протоколов 

лечения осложнений после инъекционного применения растворов, 

содержащих ботулотоксин (нейропротеин), в эстетической медицине» 
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Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Містить вступну частину, класифікацію ускладнень та опис лікування 

ускладнень відповідно до класифікації. 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

107676 

Дата реєстрації авторського права 

 
31.08.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Чебаник Василь Якович 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Твір образотворчого мистецтва 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Твір образотворчого мистецтва «Шрифт «Rutenia» проекту «Графіка 

української мови» («Rutenia») 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Шрифт «Rutenia» проекту «Графіка української мови» створений для 

візуального зображення української мови символами, які пластично 

співпадають з особливостями мовної мелодії і живляться одним корінням 

та історичними традиціями.  
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

107677 

Дата реєстрації авторського права 

 
31.08.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Матюк Тетяна Володимирівна, Полуяктова 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) 

 

 

Науковий твір «Програма курсу «Створення стартапу та організація 

власного бізнесу» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Передбачено проведення тренінгів стосовно методики створення 

стартапу. Тренінг 1: «Ідея-основа бізнесу». Тренінг 2: «Від приватного 

підприємця до монополіста. Як вигравати у конкурентній боротьбі». 

Тренінг 3: «Лідер чи менеджер». Тренінг 4: «Як все розрахувати?». 

Тренінг 5: «Мій бізнес-план». 
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Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

107678 

Дата реєстрації авторського права 
 

31.08.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 

Матюк Тетяна Володимирівна, Полуяктова 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) 
 

 

Стаття «Соціально-економічний розвиток і його взаємозв'язок з 

показниками розширення прав, економічних свобод і можливостей» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

Опублікування: Матюк Т. В., Полуяктова О. В. Соціально-економічний 

розвиток і його взаємозв'язок з показниками розширення прав, економічних 

свобод і можливостей // Бізнес Інформ. - 2021. - № 5. - С. 22-28. 
Анотація  

У статті проаналізовано ключові аспекти та чинники соціально-

економічного розвитку суспільства. На основі дослідження теоретичних 

підходів з'ясовано сутність поняття «економічний розвиток». Визначено 

найважливіші показники нової якості зростання. 
 
 
 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 

 

 

107679 

Дата реєстрації авторського права 
 

31.08.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 

Власенко Наталя Анатоліївна, Воскресенська Олена Євгеніївна, 

Софієнко Альона Володимирівна, Зайцева Олена Іванівна, Трухачова 

Катерина В'ячеславівна, Шукліна Вікторія Вікторівна 
Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 

 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

Літературний науковий твір «ІНФРАСТРУКТУРНО-РЕСУРСНЕ 

ПЛАНУВАННЯ ТА НЕЙРОМАРКЕТИНГОВЕ ПРОГРАМУВАННЯ 

ЯК ФУНКЦІЇ УПРАВЛІННЯ ТЕХНОЛОГІЯМИ АНІМАЦІЙНОГО 

ОБСЛУГОВУВАННЯ В EVENT- І ЕКОТУРИЗМІ» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

Твір присвячений дослідження сучасного розуміння анімації, фахових 

компетентностей туристичного аніматора, інфраструктурно-ресурсного 

планування та нейромаркетингового програмування як функції 

управління технологіями анімаційного обслуговування в event- і 

екотуризмі. Призначений для студентів. 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

107680 

Дата реєстрації авторського права 

 
31.08.2021 
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Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Власенко Наталя Анатоліївна, Зайцева Олена Іванівна, Набока 

Руслан Миколайович, Трухачова Катерина В'ячеславівна, Чепурова 

Оксана Олексіївна 
Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Літературний науковий твір «ГАРМОНІЗАЦІЯ СТАТИСТИЧНИХ 

ПОКАЗНИКІВ РОЗВИТКУ ЕКОІНФРАСТРУКТУРИ ТУРИЗМУ 

УКРАЇНИ В РЕСУРСНІЙ ЛОГІСТИЦІ» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Твір присвячений дослідженню статистичних показників на основі 

методики розрахунку інтегрального показника потенціалу туристичного 

підприємства та розвитку екоінфраструктури туризму України в 

ресурсній логістиці. Призначений для студентів вищих навчальних 

закладів спеціальності 242 «Туризм». 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

107681 

Дата реєстрації авторського права 

 
31.08.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Власенко Наталя Анатоліївна, Савіна Галина Григорівна, Трухачова 

Катерина В'ячеславівна, Билим 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) 

 

 

Літературний науковий твір «ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ТА ОСНОВИ 

БІЗНЕСУ МІЖНАРОДНОЇ ГОТЕЛЬНОЇ ІНДУСТРІЇ ЗА СУЧАСНИХ 

УМОВ РИНКОВОЇ ГОСТИННОСТІ» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Твір присвячений дослідженню функціонування міжнародної готельної 

індустрії в сучасних умовах, створенню міжнародних готельних мереж 

та основам бізнесу в галузі. Призначений для студентів вищих навчальних 

закладів спеціальності 242 «Туризм» і може бути використаний 

викладачами, студентами. 

 
 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

107682 

Дата реєстрації авторського права 

 
31.08.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Власенко Наталя Анатоліївна, Билим Олена 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) 

 

 

Літературний науковий твір «РОЗРОБКА АНІМАЦІЙНОЇ ПРОГРАМИ 

«ТРАДИЦІЇ ТА КУЛЬТУРА ХАРЧУВАННЯ НАРОДІВ СВІТУ» НА 

ЗАСАДАХ ВИКОРИСТАННЯ КЕЙТЕРІНГУ» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Твір присвячений дослідженню особливостей розробки анімаційної 

програми з використанням певних видів кейтерінгу. Призначений для 

студентів вищих навчальних закладів спеціальності 242 «Туризм» і 

може бути використаний викладачами, студентами та керівниками 

курсових і дипломних робіт. 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

107683 

Дата реєстрації авторського права 

 
31.08.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Алексєєва Ольга Борисівна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Стаття «Англійські запозичення у французькій мові в аспекті 

канадського білінгвізму» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
Опублікування: Алексєєва О. Б. Англійські запозичення у французькій 

мові в аспекті канадського білінгвізму / О. Б. Алексєєва // Записки з 

романо-германської філології. - 2021. - Випуск 1 (46). - С. 4-10. 
Анотація  

У творі розглянуто питання англійських запозичень у французьку 

мову в умовах канадського білінгвізму у зв'язку із мовною політикою 

Канади, яка поєднує декілька централізованих мовних політик, що 

реалізуються федеральним урядом, і регіональну політику, яку проводять 

уряди провінцій, зокрема Квебеку. 
 
 
 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

107684 

Дата реєстрації авторського права 
 

31.08.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 

Алексєєва Ольга Борисівна 

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 № 66, 2021 

 

754 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Стаття «Визначення сутності формування іншомовних компетенцій 

майбутніх учителів початкової школи» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
Опублікування: Алексєєва О. Б. Визначення сутності формування 

іншомовних компетенцій майбутніх учителів початкової школи /  

О. Б. Алексєєва // Педагогіка формування творчої особистості у вищій 

і загальноосвітній школах : збірник наукових праць. - 2020. - № 70, Т. 1. - 

С. 20-23. 
Анотація  

У статті висвітлюються загальні принципи формування іншомовної 

комунікативної компетентності для безпосереднього та опосередкованого 

міжкультурного спілкування, що забезпечує розвиток інших ключових 

компетентностей та задоволення різних життєвих потреб здобувача 

освіти. 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

107685 

Дата реєстрації авторського права 

 
31.08.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Алексєєва Ольга Борисівна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Стаття «Критерії оцінювання досягнень студентів у курсі 

«Країнознавство. Великобританія» на заняттях з англійської мови» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
Опублікування: Алексєєва О. Б. Критерії оцінювання досягнень 

студентів у курсі «Країнознавство. Великобританія» на заняттях з 

англійської мови / О. Б. Алексєєва // Педагогічні науки : збірник 

наукових праць. - 2019. - № 86. - С. 204-207. 
Анотація  

У статті аналізуються питання формування сучасних критеріїв 

оцінювання досягнень студентів у процесі навчання країнознавства 

на заняттях з англійської мови. Запропоновано розподіл на рівні 

згідно зі ступенем засвоюваності навчального матеріалу, для кожного 

рівня описуються знання й уміння. 

 
 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

107686 

Дата реєстрації авторського права 

 
31.08.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Жарков Олександр Вікторович 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Ілюстрація, літературний письмовий твір 
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Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Літературний ілюстрований твір «Трансформационная игра 

«Алгоритм хаоса» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Твір є описом авторської гри та розвиваючого ігрового процесу. Мета: 

навчити приймати нестандартні рішення в критичних, стресовий 

ситуаціях, які викликають хаос, паніку. Місія: навчити гравців здобувати 

життєвий досвід.  
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

107687 

Дата реєстрації авторського права 

 
31.08.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Алексєєва Ольга Борисівна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Стаття «Деякі аспекти вивчення французької мови інтернет-мереж як 

сучасного мовного явища» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
Опублікування: Алексєєва О. Б. Деякі аспекти вивчення французької 

мови інтернет-мереж як сучасного мовного явища / О. Б. Алексєєва // 

Записки з романо-германської філології. - 2019. - Випуск 2 (43). - С. 74-80. 
Анотація  

У статті розглянуто питання виникнення і використання французької 

мови інтернет-мереж, причини появи такого поняття та способи його 

використання в мові сучасної молоді. 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

107688 

Дата реєстрації авторського права 

 
31.08.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Алексєєва Ольга Борисівна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Стаття «Методологічні засади формування іншомовних компетенцій 

майбутніх учителів початкової школи» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
Опублікування: Алексєєва О. Б. Методологічні засади формування 

іншомовних компетенцій майбутніх учителів початкової школи /  

О. Б. Алексєєва // Науковий вісник Льотної академії. Серія: Педагогічні 

науки. - 2021. - Випуск 9. - С. 13-18. 



Авторське право і суміжні права. Бюлетень № 66, 2021 

 

756 

Анотація  

У статті проаналізовано методологічні засади формування 

іншомовних компетенцій майбутніх учителів початкової школи, 

стисло розглянуто існуючі методологічні підходи до формування 

іншомовних компетенцій майбутніх учителів початкової школи, а 

також проблему їх вдосконалення. 
 

 

 

 
 

 



ВІДОМОСТІ ПРО РЕЄСТРАЦІЮ ДОГОВОРІВ,  
ЯКІ СТОСУЮТЬСЯ ПРАВА АВТОРА НА ТВІР 
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору 

 

 

Собченко Микола Васильович 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Комп'ютерна програма «Автоматизированная система оплаты 

проезда («АСОП») в городском электрическом транспорте 

(«Электронный билет») «E-ticket» 
Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Комп'ютерна програма 

Номер реєстрації договору 6231 

 
Дата реєстрації договору 

 
02.07.2021 

Вид договору Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір 

 
Повне ім'я фізичної(их) або повне  

офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб), сторін договору  

 

 

Собченко Микола Васильович - САНЕЛ ЛАЙФ ЕНД ІНВЕСТМЕНТ 

С.Л. (CANEL LIFE AND INVESTMENT S.L.) 

 

 
 

 
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору 

 

 

Ведь Євгенія Олександрівна 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Збірник творів образотворчого мистецтва «Винна етикетка з 

авторськими ілюстраціями у вигляді жуків» 
Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Складений твір, твір образотворчого мистецтва 

Номер реєстрації договору 6232 

 
Дата реєстрації договору 

 
02.07.2021 

Вид договору Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір 

 
Повне ім'я фізичної(их) або повне  

офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб), сторін договору  

 

 

Ведь Євгенія Олександрівна - Слабошевський Борис Борисович 

 

 
 

 
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору 

 

 

Войцішевська Олександра Євгеніївна, Верховод Оксана Віталіївна, 

Матвійчук Володимир Андрійович, Романенко Ігор Володимирович 
Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Аудіовізуальний твір «Мультиплікаційний серіал «Я та інші» («Я та 

інші») 
Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Аудіовізуальний твір 

Номер реєстрації договору 6233 
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Дата реєстрації договору 

 
05.07.2021 

Вид договору Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір 

 
Повне ім'я фізичної(их) або повне  
офіційне найменування юридичної(их) 
особи (осіб), сторін договору  

 

 

Войцішевська Олександра Євгеніївна, Матвійчук Володимир 

Андрійович, Романенко Ігор Володимирович - Верховод Оксана 

Віталіївна, Соколов Олег Олександрович 

 

 
 
 

 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів) твору 
 

 

Баранов Анатолій Миколайович 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

Комп'ютерна програма «CarWeigth» 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 

Комп'ютерна програма 

Номер реєстрації договору 6234 

 
Дата реєстрації договору 
 

06.07.2021 

Вид договору Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір 

 
Повне ім'я фізичної(их) або повне  
офіційне найменування юридичної(их) 
особи (осіб), сторін договору  

 

 

Баранов Анатолій Миколайович - Товариство з обмеженою 

відповідальністю «Науково-виробниче підприємство «Точприлад» 

 

 
 

 
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів) твору 
 

 

Терещенко Олексій Андрійович 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

Збірка творів графічних зображень «Rooji Screenshots» 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 

Складений твір, твір образотворчого мистецтва 

Номер реєстрації договору 6235 

 
Дата реєстрації договору 
 

06.07.2021 

Вид договору Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір 

 
Повне ім'я фізичної(их) або повне  
офіційне найменування юридичної(их) 
особи (осіб), сторін договору  

 

 

Терещенко Олексій Андрійович - Бовкун Тетяна Володимирівна 

 

 
 
 

 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів) твору 
 

 

Васьков Ярослав Валерійович 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

Комп'ютерна програма «Jobs&Co - Міжнародний портал з підбору  

персоналу та пошуку роботи» («Jobs&Co») 
Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Комп'ютерна програма 
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Номер реєстрації договору 6236 

 
Дата реєстрації договору 

 
06.07.2021 

Вид договору Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір 

 
Повне ім'я фізичної(их) або повне  
офіційне найменування юридичної(их) 
особи (осіб), сторін договору  

 

 

Васьков Ярослав Валерійович - Товариство з обмеженою 

відповідальністю «ДЖОБС І КО» 

 

 
 
 

 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів) твору 
 

 

Асафат Андрій Адрійович, Шкваренко Юрій Павлович 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

Аудіовізуальний твір «Збірка 1 Мультфільмів «Приключения на 

Виражах» 
Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 

Аудіовізуальний твір 

Номер реєстрації договору 6237 

 
Дата реєстрації договору 
 

12.07.2021 

Вид договору Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір 

 
Повне ім'я фізичної(их) або повне  
офіційне найменування юридичної(их) 
особи (осіб), сторін договору  

 

 

Асафат Андрій Андрійович - Шкваренко Юрій Павлович 

 

 
 
 

 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів) твору 
 

 

Асафат Андрій Адрійович, Шкваренко Юрій Павлович 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

Збірник зображень «Персонажі мультфільму «Хочу Знать Все!» 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 

Складений твір, твір образотворчого мистецтва 

Номер реєстрації договору 6238 

 
Дата реєстрації договору 
 

12.07.2021 

Вид договору Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір 

 
Повне ім'я фізичної(их) або повне  
офіційне найменування юридичної(их) 
особи (осіб), сторін договору  

 

 

Асафат Андрій Андрійович - Шкваренко Юрій Павлович 

 

 
 

 
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору 

 

 

Асафат Андрій Адрійович, Шкваренко Юрій Павлович 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Аудіовізуальний твір «Збірка 1 Мультфільм «Хочу Знать Все» 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Аудіовізуальний твір 
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Номер реєстрації договору 6239 

 
Дата реєстрації договору 

 
12.07.2021 

Вид договору Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір 

 
Повне ім'я фізичної(их) або повне  

офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб), сторін договору  

 

 

Асафат Андрій Андрійович - Шкваренко Юрій Павлович 

 

 
 

 
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору 

 

 

Кутепов Артем Олександрович 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Збірка графічних творів «Логотипи Tweembl» 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Складений твір, Твір образотворчого мистецтва 

Номер реєстрації договору 6240 

 
Дата реєстрації договору 

 
12.07.2021 

Вид договору Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір 

 
Повне ім'я фізичної(их) або повне  

офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб), сторін договору  

 

 

Кутепов Артем Олександрович - Банов Артем 

 

 
 

 
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору 

 

 

Кутепов Артем Олександрович 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Збірка графічних творів «Night Cats» 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Твір образотворчого мистецтва 

Номер реєстрації договору 6241 

 
Дата реєстрації договору 

 
12.07.2021 

Вид договору Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір 

 
Повне ім'я фізичної(их) або повне  

офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб), сторін договору  

 

 

Кутепов Артем Олександрович - Банов Артем 

 

 
 

 
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору 

 

 

Любарщук Євген Анатолійович 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Комп'ютерна програма «Uployal» 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Комп'ютерна програма 
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Номер реєстрації договору 6242 

 
Дата реєстрації договору 

 
12.07.2021 

Вид договору Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір 

 
Повне ім'я фізичної(их) або повне  

офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб), сторін договору  

 

 

Любарщук Євген Анатолійович - Товариство з обмеженою 

відповідальністю «ДЛП ГРУП» 

 
 
 

 
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору 

 

 

Писарчук Юрій Миколайович 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Літературний письмовий твір «Алфавітно-предметний покажчик» 

(«АПП») 
Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір технічного характеру 

Номер реєстрації договору 6243 

 
Дата реєстрації договору 

 
12.07.2021 

Вид договору Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір 

 
Повне ім'я фізичної(их) або повне  

офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб), сторін договору  

 

 

Писарчук Юрій Миколайович - Товариство з обмеженою 

відповідальністю «НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ 

«Поверхность МД» 

 
 

 
 

 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору 

 

 

Семенов Микола Борисович 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Твори образотворчого мистецтва, графічного дизайну «Поп-арт: 

дівчина-соул»; «Дачний букет»; «Лимони»; «Яскраве віконце»; 

«Акварельний єнот»; «Скутер з квітами»; «Лаванда»; «Японська 

сакура»; «Величний корабель»; «Зустріч на пероні»; «Білий човен»; 

«Дівчина-квітка»; «Квіткові думки»; «Слоненя з мамою»; «Замок на 

заході сонця»; «Яскраве жабеня на велосипеді»; «Космічний кіт»; 

«Яскравий погляд»; «Бетмен з жінкою-кішкою»; «Квіткова танцівниця»; 

«Дівчина-піон»; «Зимовий замок»; «Йоркширський тер'єр»; «Джокер»; 

«Омріяний Голлівуд»; «Фламінго»; «Яскраві парасольки»; «Поп-арт 

дівчина»; «Ніжний букет квітів»; «Кіт у фраку»; «Шотландський кіт 

в костюмі»; «Кішка з веселим кошеням»; «Поп-арт дівчина 2»; 

«Мелодія думок»; «Час на каву» 
Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Твір образотворчого мистецтва 

Номер реєстрації договору 6244 

 
Дата реєстрації договору 

 
13.07.2021 
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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  

 

 

Семенов Микола Борисович - Сивак Олександр Вячеславович 

 

 
 

 
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору 

 

 

Білий Геннадій Вадимович 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Комп'ютерна програма «Програмне забезпечення «Маркетплейс 

«Agrolink» 
Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Комп'ютерна програма 

Номер реєстрації договору 6245 

 
Дата реєстрації договору 

 
13.07.2021 

Вид договору Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір 

 
Повне ім'я фізичної(их) або повне  

офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб), сторін договору  

 

 

Скорікова Лариса Іванівна - Товариство з обмеженою відповідальністю 

«Агролінк Солюшенс» 

 

 
 

 
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору 

 

 

Кожевніков Володимир Сергійович 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Комп'ютерна програма «LOOKER (для Сервера)» 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Комп'ютерна програма 

Номер реєстрації договору 6246 

 
Дата реєстрації договору 

 
14.07.2021 

Вид договору Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір 

 
Повне ім'я фізичної(их) або повне  

офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб), сторін договору  

 

 

Кожевніков Володимир Сергійович - Росоха Степан Іванович 

 

 
 

 
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору 

 

 

Скирський Ігор Васильович, Набуральний Олег Миколайович 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Комп'ютерна програма «LOOKER (для Android)» 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Комп'ютерна програма 

Номер реєстрації договору 6247 
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Дата реєстрації договору 

 
14.07.2021 

Вид договору Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір 

 
Повне ім'я фізичної(их) або повне  

офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб), сторін договору  

 

 

Набуральний Олег Миколайович, Скирський Ігор Васильович - 

Росоха Степан Іванович 

 

 
 

 
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів) твору 
 

 

Заболоцький Ярослав Ігорович 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

Комп'ютерна програма «LOOKER (для iOS)» 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 

Комп'ютерна програма 

Номер реєстрації договору 6248 

 
Дата реєстрації договору 
 

14.07.2021 

Вид договору Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір 

 
Повне ім'я фізичної(их) або повне  
офіційне найменування юридичної(их) 
особи (осіб), сторін договору  

 

 

Заболоцький Ярослав Ігорович - Росоха Степан Іванович 

 

 
 
 

 

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 6249 

 
Дата реєстрації договору 
 

16.07.2021 

Вид договору Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір 

 
Повне ім'я фізичної(их) або повне  
офіційне найменування юридичної(их) 
особи (осіб), сторін договору  

 

 

Крицак Ігор Володимирович, Божко Костянтин Вадимович, 

Василькевич Тетяна Валеріївна - ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ 

«МІСЬКИЙ СПОРТИВНИЙ КЛУБ «КМ РАННІНГ КЛАБ» 

 

 
 

 
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів) твору 
 

 

Серьогін Андрій В'ячеславович 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

Комп'ютерна програма «Check online» 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Комп'ютерна програма 
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Номер реєстрації договору 6250 

 
Дата реєстрації договору 
 

20.07.2021 

Вид договору Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір 

 
Повне ім'я фізичної(их) або повне  
офіційне найменування юридичної(их) 
особи (осіб), сторін договору  

 

 

Серьогін Андрій В'ячеславович - Товариство з обмеженою 

відповідальністю «СМАРТКАСА СЕРВІС» 
 

 
 
 

 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів) твору 
 

 

Куріненко Володимир Леонідович, Фокас Ольга Андріївна 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

Комп'ютерна програма «IRIZI» 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 

Комп'ютерна програма 

Номер реєстрації договору 6251 

 
Дата реєстрації договору 
 

20.07.2021 

Вид 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 «АЙКЮЖН ІТ» - 

Товариство з обмеженою відповідальністю «ДЕФСИ» 
 

 
 
 

 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів) твору 
 

 

Гарасюта Наталія Олександрівна, Ткаченко Валентин Вікторович, 

Горецька Ольга Дмитрівна 
Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

Збірка творів образотворчого мистецтва «Зображення візуалізації 

дитячих героїв «ДИВАСТИКИ» 
Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 

Складений твір, твір образотворчого мистецтва 

Номер реєстрації договору 6252 

 
Дата реєстрації договору 
 

21.07.2021 

Вид договору Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір 

 
Повне ім'я фізичної(их) або повне  
офіційне найменування юридичної(их) 
особи (осіб), сторін договору  

 

 

Гарасюта Наталія Олександрівна, Ткаченко Валентин Вікторович, 

Горецька Ольга Дмитрівна - Товариство з обмеженою відповідальністю 

«СІЛЬПО-ФУД» 
 

 
 

 
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору 

 

 

Іванейчик Іван Юрійович 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Комп'ютерна програма «RD Forecast Management» 
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Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Комп'ютерна програма 

Номер реєстрації договору 6253 

 
Дата реєстрації договору 

 
22.07.2021 

Вид договору Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір 

 
Повне ім'я фізичної(их) або повне  

офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб), сторін договору  

 

 

Іванейчик Іван Юрійович - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РЕНДЖИ ДЕВЕЛОПМЕНТ» 

 

 
 

 
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору 

 

 

Гальченко Олег Якович, Куліш Олександр Віталійович, Гречко Ігор 

Олександрович, Сидоренко Олег Сергійович, Лепеха Дмитро Олегович 
Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Комп'ютерна програма та структура бази даних «SERVIO» 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

База даних, комп'ютерна програма, складений твір 

Номер реєстрації договору 6254 

 
Дата реєстрації договору 

 
22.07.2021 

Вид 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 «Експерт Солюшен» - 

Товариство з обмеженою відповідальністю «Сервіо Софт» 

 

 
 

 
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору 

 

 

Андреєва Тетяна Георгіївна, Іпатьєва Ганна Вікторівна, Маслобойщиков 

Сергій Володимирович, Шевченко Юрій Валентинович, Литвинов 

Віктор Володимирович 
Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Музично-драматичний твір «За двома зайцями» 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Музично-драматичний твір 

Номер реєстрації договору 6255 

 
Дата реєстрації договору 

 
29.07.2021 

Вид договору Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір 

 
Повне ім'я фізичної(их) або повне  

офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб), сторін договору  

 

 

Благодійний фонд підтримки культурної та історичної спадщини 

міста Переяслава-Хмельницького - Товариство з обмеженою 

відповідальністю «Сучасний театр» 
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів) твору 
 

 
Антипкін Юрій Геннадійович, Подольський Василь Васильович, 
Подольський Володимир Васильович, Лапшин Володимир Федорович, 
Уманець Тетяна Рудольфівна, Лівшиць Людмила Аврамівна, 
Камінська Тетяна Миколаївна, Гаращенко Тетяна Андріївна 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 
Науковий твір «Комплекс діагностичних, лікувальних та 

профілактичних заходів для спостереження за дітьми шкільного 
віку, які перенесли COVID-19» 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 
Літературний письмовий твір наукового характеру 

Номер реєстрації договору 6256 
 

Дата реєстрації договору 
 

29.07.2021 

Вид договору Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір 
 

Повне ім'я фізичної(их) або повне  
офіційне найменування юридичної(их) 
особи (осіб), сторін договору  

 
 
Антипкін Юрій Геннадійович, Подольський Василь Васильович, 
Подольський Володимир Васильович, Лапшин Володимир Федорович, 
Уманець Тетяна Рудольфівна, Лівшиць Людмила Аврамівна, 
Камінська Тетяна Миколаївна, Гаращенко Тетяна Андріївна - 

Державна установа «Інститут педіатрії, акушерства та гінекології 
імені академіка О. М. Лук'янової Національної академії медичних 
наук України» 

 

 
 

 
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів) твору 
 

 
Гудзь Артем Анатолійович 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 
Складений твір «Проект твору архітектури «Реконструкція 
Комунального закладу «Полтавська дитячо-юнацька спортивна 
школа № 3 з плавання» по вул. Європейська, 9а, у Полтаві з добудовою 
спортивної зали» (Стадія «Робочий проект») 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 
Креслення, літературний письмовий твір, складений твір, твір 
архітектури 

Номер реєстрації договору 6259 
 

Дата реєстрації договору 
 

02.08.2021 

Вид договору Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір 
 

Повне ім'я фізичної(их) або повне  
офіційне найменування юридичної(их) 
особи (осіб), сторін договору  

 
 
Гудзь Артем Анатолійович - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ПРОЕКТНО-
ВИШУКУВАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ «ПОЛТАВАГРОПРОЕКТ» 

 

 
 
 

 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів) твору 
 

 
Іванов Валерій Іванович 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 
Складений твір «Проект твору архітектури «Капітальний ремонт 
споруд спортивно-технічного комплексу «Лтава» по вул. Комарова, 1,  

у м. Полтава» 
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Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 
Креслення, літературний письмовий твір, складений твір, твір 
архітектури, фотографічний твір 

Номер реєстрації договору 6260 
 

Дата реєстрації договору 
 

02.08.2021 

Вид договору Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір 
 

Повне ім'я фізичної(их) або повне  
офіційне найменування юридичної(их) 
особи (осіб), сторін договору  

 
 
Іванов Валерій Іванович - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ПРОЕКТНО-
ВИШУКУВАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ «ПОЛТАВАГРОПРОЕКТ» 

 

 
 
 

 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів) твору 
 

 
Терещенко Олексій Андрійович 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 
Збірка творів графічних зображень «ROOJI 3D MODEL» 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 
Складений твір, твір образотворчого мистецтва 

Номер реєстрації договору 6261 

 
Дата реєстрації договору 
 

02.08.2021 

Вид договору Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір 
 

Повне ім'я фізичної(их) або повне  
офіційне найменування юридичної(их) 
особи (осіб), сторін договору  

 
 

Терещенко Олексій Андрійович - Бовкун Тетяна Володимирівна 
 

 
 
 

 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів) твору 
 

 
Терещенко Олексій Андрійович 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 
Збірка творів графічних зображень «Rooji Details» 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 
Складений твір, твір образотворчого мистецтва 

Номер реєстрації договору 6262 
 

Дата реєстрації договору 
 

02.08.2021 

Вид договору Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір 
 

Повне ім'я фізичної(их) або повне  
офіційне найменування юридичної(их) 
особи (осіб), сторін договору  

 
 
Терещенко Олексій Андрійович - Бовкун Тетяна Володимирівна 

 

 
 
 

 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору 

 

 

Терещенко Олексій Андрійович 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Збірник творів «ROOJI CONCEPT» 
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Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір, складений твір, твір образотворчого 

мистецтва 

Номер реєстрації договору 6263 

 
Дата реєстрації договору 

 
02.08.2021 

Вид договору Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір 

 
Повне ім'я фізичної(их) або повне  

офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб), сторін договору  

 

 

Терещенко Олексій Андрійович - Бовкун Тетяна Володимирівна 

 
 
 

 
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору 

 

 

Білогай Володимир Георгійович 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Комп'ютерна програма «Програмний комплекс «ICoMWare» 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Комп'ютерна програма 

Номер реєстрації договору 6264 

 
Дата реєстрації договору 

 
02.08.2021 

Вид договору Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір 

 
Повне ім'я фізичної(их) або повне  

офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб), сторін договору  

 

 

Білогай Володимир Георгійович - Товариство з обмеженою 

відповідальністю «ЮЄЙ ДЕФЕНС» 

 
 
 

 
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору 

 

 

Саркісян Лєв Валєрковіч, Горобець Артем Олександрович 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Збірка малюнків «PRО5» 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Твір образотворчого мистецтва 

Номер реєстрації договору 6265 

 
Дата реєстрації договору 

 
02.08.2021 

Вид договору Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір 

 
Повне ім'я фізичної(их) або повне  

офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб), сторін договору  

 

 

Саркісян Лєв Валєрковіч, Горобець Артем Олександрович - 

Антоненкова Альбіна Гусманівна 
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору 

 

 

Макаренко Інна Олександрівна, Пластун Олексій Леонідович, 

Макаренко Сергій Миколайович, Гавриліна Агнія Володимирівна, 

Рудиченко Артем Григорович, Жужа Леонід Максимович 
Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Науковий твір «Методика аналізу концентраційних процесів на 

ринку аудиторських послуг у контексті забезпечення транспарентності 

інвестиційного середовища» 
Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір 

Номер реєстрації договору 6266 

 
Дата реєстрації договору 

 
03.08.2021 

Вид договору Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір 

 
Повне ім'я фізичної(их) або повне  

офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб), сторін договору  

 

 

Макаренко Інна Олександрівна, Пластун Олексій Леонідович, 

Макаренко Сергій Миколайович, Гавриліна Агнія Володимирівна, 

Рудиченко Артем Григорович, Жужа Леонід Максимович - 

Сумський державний університет 

 

 
 

 
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору 

 

 

Кузьменко Володимир Михайлович 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Літературний письмовий твір практичного характеру «Стандарт 

організації України. Ресурсні елементні кошторисні норми на 

ремонтно-будівельні роботи. Улаштування покрівлі з гідроізоляційних 

покрівельних мембран Баудер. СОУ Д.2.4-38470464-00Х:20ХХ. Проект» 
Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір практичного характеру 

Номер реєстрації договору 6267 

 
Дата реєстрації договору 

 
03.08.2021 

Вид договору Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір 

 
Повне ім'я фізичної(их) або повне  

офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб), сторін договору  

 

 

Кузьменко Володимир Михайлович - Товариство з обмеженою 

відповідальністю «РЕНОБАУ» 

 

 
 

 
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору 

 

 

Гненний Андрій Петрович 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Комп'ютерна програма «Електронний реєстр громад» 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Комп'ютерна програма 

Номер реєстрації договору 6268 
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Дата реєстрації договору 

 
04.08.2021 

Вид договору Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір 

 
Повне ім'я фізичної(их) або повне  

офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб), сторін договору  

 

 

Гненний Андрій Петрович - Сіренко Олександр Миколайович 

 

 
 

 
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору 

 

 

Демуз Владислав Сергійович 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Комп'ютерна програма «Електронний реєстр адрес» 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Комп'ютерна програма 

Номер реєстрації договору 6269 

 
Дата реєстрації договору 

 
04.08.2021 

Вид договору Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір 

 
Повне ім'я фізичної(их) або повне  

офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб), сторін договору  

 

 

Демуз Владислав Сергійович - Сіренко Олександр Миколайович 

 

 
 

 
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору 

 

 

Попов Ярослав Олександрович 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Комп'ютерна програма «Звітність та дашборди» 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Комп'ютерна програма 

Номер реєстрації договору 6270 

 
Дата реєстрації договору 

 
04.08.2021 

Вид договору Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір 

 
Повне ім'я фізичної(их) або повне  

офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб), сторін договору  

 

 

Попов Ярослав Олександрович - Товариство з обмеженою 

відповідальністю «Е-РІШЕННЯ» 

 
 
 

 
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору 

 

 

Капустянчик Денис Євгенович 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Збірка творів образотворчого мистецтва «БЕСТІАРІЙ НАШОЇ 

МІЦІ. ЗБРОЙНІ СИЛИ УКРАЇНИ. «КАЛЕНДАР - 2022» 
Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Складений твір, твір образотворчого мистецтва 
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Номер реєстрації договору 6271 

 
Дата реєстрації договору 

 
04.08.2021 

Вид договору Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір 

 
Повне ім'я фізичної(их) або повне  

офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб), сторін договору  

 

 

Капустянчик Денис Євгенович - Міняйлук Сергій Миколайович 

 

 
 

 
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору 

 

 

Лаптєв Валерій Сергійович 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Креслення «Напівоброблена вісь (Semi-finished axle)» (48 видів)» 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Креслення 

Номер реєстрації договору 6272 

 
Дата реєстрації договору 

 
04.08.2021 

Вид договору Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір 

 
Повне ім'я фізичної(их) або повне  

офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб), сторін договору  

 

 

Лаптєв Валерій Сергійович - Товариство з обмеженою відповідальністю 

«ДДАП - РАКС» 

 
 
 

 
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору 

 

 

Кузьменко Володимир Михайлович 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Літературний письмовий твір практичного характеру «Стандарт 

організації України. Ресурсні кошторисні норми експлуатації 

будівельних машин та механізмів. Машини та механізми для 

улаштування протифільтраційних конструкцій з геомембран на 

основі поліетилену високої щільності. СОУ Д.2.7-38470464-004:20ХХ. 

Проект» 
Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір практичного характеру 

Номер реєстрації договору 6273 

 
Дата реєстрації договору 

 
04.08.2021 

Вид договору Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір 

 
Повне ім'я фізичної(их) або повне  

офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб), сторін договору  

 

 

Кузьменко Володимир Михайлович - Товариство з обмеженою 

відповідальністю «РЕНОБАУ» 
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору 

 

 

Кузьменко Володимир Михайлович 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

Літературний письмовий твір практичного характеру «Стандарт 

організації України. Ресурсні елементні кошторисні норми на 

ремонтно-будівельні роботи. Улаштування покрівлі з полівінілхлоридних 

мембран. СОУ Д.2.4-38470464-00Х:20ХХ. Проект» 
Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 

Літературний письмовий твір практичного характеру 

Номер реєстрації договору 6274 

 
Дата реєстрації договору 
 

04.08.2021 

Вид договору Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір 

 
Повне ім'я фізичної(их) або повне  
офіційне найменування юридичної(их) 
особи (осіб), сторін договору  

 

 

Кузьменко Володимир Михайлович - Товариство з обмеженою 

відповідальністю «РЕНОБАУ» 

 

 
 
 

 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів) твору 
 

 

Кузьменко Володимир Михайлович 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

Літературний письмовий твір практичного характеру «Стандарт 

організації України. Ресурсні елементні кошторисні норми на 

будівельні роботи. Улаштування протифільтраційних конструкцій з 

геомембран на основі поліетилену високої щільності. СОУ Д.2.2-

38470464-003:20ХХ. Проект» 
Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 

Літературний письмовий твір практичного характеру 

Номер реєстрації договору 6275 

 
Дата реєстрації договору 

 
04.08.2021 

Вид договору Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір 

 
Повне ім'я фізичної(их) або повне  

офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб), сторін договору  

 

 

Кузьменко Володимир Михайлович - Товариство з обмеженою 

відповідальністю «РЕНОБАУ» 

 

 
 
 

 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів) твору 
 

 

Кузьменко Володимир Михайлович 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Літературний письмовий твір практичного характеру «Стандарт 

організації України. Ресурсні кошторисні норми експлуатації 

будівельних машин та механізмів. Механізми для улаштування 

покрівель із полівінілхлоридних мембран. СОУ Д.2.7-3847046400Х:20ХХ. 

Проект» 
Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 

Літературний письмовий твір практичного характеру 

Номер реєстрації договору 6276 

 



Авторське право і суміжні права. Бюлетень № 66, 2021 

 

773 

Дата реєстрації договору 
 

04.08.2021 

Вид договору Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір 

 
Повне ім'я фізичної(их) або повне  
офіційне найменування юридичної(их) 
особи (осіб), сторін договору  

 

 

Кузьменко Володимир Михайлович - Товариство з обмеженою 

відповідальністю «РЕНОБАУ» 
 

 
 

 
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору 

 

 

Кузьменко Володимир Михайлович 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Літературний письмовий твір практичного характеру «Стандарт 

організації України. Ресурсні елементні кошторисні норми на 

ремонтно-будівельні роботи. Утеплення покриттів плитами із 

поліізоціанурату баудер. ПІР. СОУ Д.2.4-38470464-00Х-20ХХ. 

Проект» 
Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір практичного характеру 

Номер реєстрації договору 6277 

 
Дата реєстрації договору 

 
04.08.2021 

Вид договору Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір 

 
Повне ім'я фізичної(их) або повне  

офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб), сторін договору  

 

 

Кузьменко Володимир Михайлович - Товариство з обмеженою 

відповідальністю «РЕНОБАУ» 
 

 
 

 
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору 

 

 

Малюков Сергій Сергійович 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Комп'ютерна програма «Connect Operator» 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Комп'ютерна програма 

Номер реєстрації договору 6278 

 
Дата реєстрації договору 

 
06.08.2021 

Вид договору Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір 

 
Повне ім'я фізичної(их) або повне  

офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб), сторін договору  

 

 

Малюков Сергій Сергійович - Компанія ІНТЕРЕКТІВ ГРУП ФЗЦ 

 

 
 

 
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору 

 

 

Соколова Ольга Сергіївна 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Сценарій телевізійної програми «Disappearing foods» Episode 1. Coffee» 
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Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 

Літературний письмовий твір, створений для телебачення 

Номер реєстрації договору 6279 

 
Дата реєстрації договору 
 

09.08.2021 

Вид договору Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір 

 
Повне ім'я фізичної(их) або повне  
офіційне найменування юридичної(их) 
особи (осіб), сторін договору  

 

 

Соколова Ольга Сергіївна - Товариство з обмеженою відповідальністю 

«ВІСВОКС МЕДІА» 
 

 
 

 
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів) твору 
 

 

Островська Юлія Сергіївна 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

Твір образотворчого мистецтва «Україна - наш Дім» 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 

Твір образотворчого мистецтва 

Номер реєстрації договору 6280 

 
Дата реєстрації договору 
 

10.08.2021 

Вид договору Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір 

 
Повне ім'я фізичної(их) або повне  
офіційне найменування юридичної(их) 
особи (осіб), сторін договору  

 

 

Островська Юлія Сергіївна - Державне підприємство 

«МУЛЬТИМЕДІЙНА ПЛАТФОРМА ІНОМОВЛЕННЯ УКРАЇНИ» 
 

 
 
 

 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів) твору 
 

 

Островська Юлія Сергіївна 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

Твір образотворчого мистецтва «Украина - наш ДОМ» 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 

Твір образотворчого мистецтва 

Номер реєстрації договору 6281 

 
Дата реєстрації договору 
 

10.08.2021 

Вид договору Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір 

 
Повне ім'я фізичної(их) або повне  
офіційне найменування юридичної(их) 
особи (осіб), сторін договору  

 

 

Островська Юлія Сергіївна - Державне підприємство 

«МУЛЬТИМЕДІЙНА ПЛАТФОРМА ІНОМОВЛЕННЯ УКРАЇНИ» 
 

 
 
 

 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору 

 

 

Тарабарова-Халамейда Марина Юріївна 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Збірка творів образотворчого мистецтва «Веселі ведмеді-діти» 
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Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Складений твір, твір образотворчого мистецтва 

Номер реєстрації договору 6282 

 
Дата реєстрації договору 

 
10.08.2021 

Вид договору Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір 

 
Повне ім'я фізичної(их) або повне  

офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб), сторін договору  

 

 

Тарабарова-Халамейда Марина Юріївна - Волков Юрій 

Володимирович 

 

 
 

 
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору 

 

 

Малюков Сергій Сергійович 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Комп'ютерна програма «Web-перекладач ЖМ» 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Комп'ютерна програма, похідний твір 

Номер реєстрації договору 6283 

 
Дата реєстрації договору 

 
10.08.2021 

Вид договору Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір 

 
Повне ім'я фізичної(их) або повне  

офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб), сторін договору  

 

 

Малюков Сергій Сергійович - ІНТЕРЕКТІВ ГРУП ФЗЦ 

 

 
 

 
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору 

 

 

Малюков Сергій Сергійович 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

Комп'ютерна програма «Перекладач ЖМ» 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 

Комп'ютерна програма, похідний твір 

Номер реєстрації договору 6284 

 
Дата реєстрації договору 
 

10.08.2021 

Вид договору Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір 

 
Повне ім'я фізичної(их) або повне  
офіційне найменування юридичної(их) 
особи (осіб), сторін договору  

 

 

Малюков Сергій Сергійович - ІНТЕРЕКТІВ ГРУП ФЗЦ 

 

 
 

 
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору 

 

 

Малюков Сергій Сергійович 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Комп'ютерна програма «Connect Pro» 
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Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 

Комп'ютерна програма, похідний твір 

Номер реєстрації договору 6285 

 
Дата реєстрації договору 
 

10.08.2021 

Вид договору Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір 

 
Повне ім'я фізичної(их) або повне  
офіційне найменування юридичної(их) 
особи (осіб), сторін договору  

 

 

Малюков Сергій Сергійович - ІНТЕРЕКТІВ ГРУП ФЗЦ 
 

 
 

 
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів) твору 
 

 

Моргентал Катерина Вікторівна 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

Збірка фотографій «Дизайн інтер'єру магазину «Зелена крамниця» 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 

Складений твір, фотографічний твір 

Номер реєстрації договору 6286 

 
Дата реєстрації договору 
 

10.08.2021 

Вид договору Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір 

 
Повне ім'я фізичної(их) або повне  

офіційне найменування юридичної(их) 
особи (осіб), сторін договору  

 

 

Моргентал Катерина Вікторівна - Жовківська Тетяна Миколаївна 
 

 
 
 

 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів) твору 
 

 

Скулинець Сергій Вікторович, Мороз Катерина Юріївна 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

Музичний твір з текстом «Мои чувства» 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 

Музичний твір з текстом 

Номер реєстрації договору 6287 

 
Дата реєстрації договору 
 

18.08.2021 

Вид договору Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір 

 
Повне ім'я фізичної(их) або повне  
офіційне найменування юридичної(их) 
особи (осіб), сторін договору  

 

 

Скулинець Сергій Вікторович, Мороз Катерина Юріївна - Сахарук 

Ольга Іванівна 

 

 
 
 

 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів) твору 
 

 

Наумчик Олена Миколаївна, Давидова Юлія Володимирівна, 

Лиманська Аліса Юріївна 
Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

Науковий твір «Алгоритм лікування імунної тромбоцитопенії при 

вагітності» 
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Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Ілюстрація, літературний письмовий твір наукового характеру 

Номер реєстрації договору 6288 

 
Дата реєстрації договору 

 
18.08.2021 

Вид договору Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір 

 
Повне ім'я фізичної(их) або повне  

офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб), сторін договору  

 

 

Наумчик Олена Миколаївна, Давидова Юлія Володимирівна, 

Лиманська Аліса Юріївна - Державна установа «Інститут педіатрії, 

акушерства та гінекології імені академіка О. М. Лук'янової Національної 

академії медичних наук України» 

 

 
 

 
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору 

 

 

Солопчук Андрій Миколайович, Мельник Сергій Васильович, 

Шляховой Ілля Андрійович 
Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Комп'ютерна програма «Програмний комплекс Смарт Каса» 

(«Смарт Каса») 
Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Комп'ютерна програма 

Номер реєстрації договору 6289 

 
Дата реєстрації договору 

 
18.08.2021 

Вид договору Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір 

 
Повне ім'я фізичної(их) або повне  

офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб), сторін договору  

 

 

Солопчук Андрій Миколайович, Мельник Сергій Васильович, 

Шляховой Ілля Андрійович - Товариство з обмеженою відповідальністю 

«УКРТРІМЕКС» 

 

 
 

 
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору 

 

 

Лівшиць Людмила Аврамівна, Дзьобак Андрій Володимирович, 

Городна Олександра Володимирівна, Подольський Василь Васильович, 

Антипкін Юрій Геннадійович, Подольський Володимир Васильович, 

Лапшин Володимир Федорович, Уманець Тетяна Рудольфівна, 

Камінська Тетяна Миколаївна 
Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Науковий твір «Створення робочо-діагностичної методики для 

генотипування за поліморфізмом I/D гена ACE1 людини» 
Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Ілюстрація, літературний письмовий твір наукового характеру 

Номер реєстрації договору 6290 

 
Дата реєстрації договору 

 
18.08.2021 

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  

 

 

Лівшиць Людмила Аврамівна, Дзьобак Андрій Володимирович, 

Городна Олександра Володимирівна, Подольський Василь Васильович, 

Антипкін Юрій Геннадійович, Подольський Володимир Васильович, 

Лапшин Володимир Федорович, Уманець Тетяна Рудольфівна, 

Камінська Тетяна Миколаївна - Державна установа «Інститут 

педіатрії, акушерства та гінекології імені академіка О. М. Лук'янової 

Національної академії медичних наук України» 

 

 
 

 
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору 

 

 

Лівшиць Людмила Аврамівна, Антипкін Юрій Геннадійович, 

Подольський Василь Васильович, Подольський Володимир Васильович, 

Лапшин Володимир Федорович, Уманець Тетяна Рудольфівна, 

Камінська Тетяна Миколаївна, Гаращенко Тетяна Андріївна 
Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Науковий твір «Прогнозування тяжкості перебігу COVID-19 за 

поліморфізмом I/D гена ACE1 у жінок та ss469415590 гена IFNL4 у 

дітей» 
Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Ілюстрація, літературний письмовий твір наукового характеру 

Номер реєстрації договору 6294 

 
Дата реєстрації договору 

 
18.08.2021 

Вид договору Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір 

 
Повне ім'я фізичної(их) або повне  

офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб), сторін договору  

 

 

Лівшиць Людмила Аврамівна, Антипкін Юрій Геннадійович, 

Подольський Василь Васильович, Подольський Володимир Васильович, 

Лапшин Володимир Федорович, Уманець Тетяна Рудольфівна, 

Камінська Тетяна Миколаївна, Гаращенко Тетяна Андріївна - 

Державна установа «Інститут педіатрії, акушерства та гінекології 

імені академіка О. М. Лук'янової Національної академії медичних 

наук України» 

 

 
 

 
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору 

 

 

Панасенко Євгений Пахомович 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Технічний твір «Выпрямители для стационарных аккумуляторных 

батарей типа D(E)xxxGxxx/xxxBWrug-TDG. Серия: THYROTRONIC. 

Технические условия на поставку» ТУ У ВАРТА-GR.002-95» («ТУ У 

ВАРТА-GR.002-95») 
Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір технічного характеру 

Номер реєстрації договору 6298 

 
Дата реєстрації договору 

 
26.08.2021 

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  

 

 

Панасенко Євгений Пахомович - Товариство з обмеженою 

відповідальністю «СЕЛКОМ ЕЛЕКТРОНІК» 

 

 
 

 
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору 

 

 

Панасенко Євгений Пахомович 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Технічний твір «Инвенторы с переключающим устройством типа 

GxxxD(Е)xxx/xxx/2rfg-WPD(E). Технические условия на поставку ТУ 

У ВАРТА-WR.001-96» («ТУ У ВАРТА-WR.001-96») 
Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір технічного характеру 

Номер реєстрації договору 6299 

 
Дата реєстрації договору 

 
26.08.2021 

Вид договору Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір 

 
Повне ім'я фізичної(их) або повне  

офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб), сторін договору  

 

 

Панасенко Євгений Пахомович - Товариство з обмеженою 

відповідальністю «СЕЛКОМ ЕЛЕКТРОНІК» 

 

 
 

 
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору 

 

 

Сундалов Максим Вікторович 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Комп'ютерна програма «EnglishDom Courses» («ED Courses») 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Комп'ютерна програма 

Номер реєстрації договору 6300 

 
Дата реєстрації договору 

 
26.08.2021 

Вид договору Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір 

 
Повне ім'я фізичної(их) або повне  
офіційне найменування юридичної(их) 
особи (осіб), сторін договору  

 

 

Сундалов Максим Вікторович - Оллрайт Лімітед, Компанія з 

обмеженою відповідальністю (Allright Limited, Limited Company) 

 

 
 

 
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів) твору 
 

 

Сундалов Максим Вікторович 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

Комп'ютерна програма «EnglishDom Words» («ED Words») 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 

Комп'ютерна програма 

Номер реєстрації договору 6301 
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Дата реєстрації договору 

 
26.08.2021 

Вид договору Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір 

 
Повне ім'я фізичної(их) або повне  

офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб), сторін договору  

 

 

Сундалов Максим Вікторович - Оллрайт Лімітед, Компанія з 

обмеженою відповідальністю (Allright Limited, Limited Company) 

 

 
 

 
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору 

 

 

Латін Сергій Петрович, Ляпа Микола Миколайович, Макеєв Василь 

Ілліч, Трофименко Павло Євгенович, Порошин Дмитро Андрійович 
Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Комп'ютерна програма «Програмне забезпечення розрахунків 

найменших прицілів для стрільби артилерії (Android)» 
Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Комп'ютерна програма 

Номер реєстрації договору 6302 

 
Дата реєстрації договору 

 
26.08.2021 

Вид договору Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір 

 
Повне ім'я фізичної(их) або повне  

офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб), сторін договору  

 

 

Латін Сергій Петрович, Ляпа Микола Миколайович, Макеєв Василь 

Ілліч, Трофименко Павло Євгенович, Порошин Дмитро Андрійович 

- Сумський державний університет 

 

 
 

 
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору 

 

 

Колчін Сергій Валентинович 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Музичний твір з текстом «Все буде файно» 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Музичний твір з текстом 

Номер реєстрації договору 6303 

 
Дата реєстрації договору 

 
26.08.2021 

Вид договору Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір 

 
Повне ім'я фізичної(их) або повне  

офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб), сторін договору  

 

 

Колчін Сергій Валентинович - Товариство з обмеженою відповідальністю 

«Вересень плюс» 

 

 
 

 
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору 

 

 

Цимбал Валерій Олександрович 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Анімаційний відеофільм «Релаксуючі пологи В VR ОКУЛЯРАХ» 
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Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Аудіовізуальний твір 

Номер реєстрації договору 6304 

 
Дата реєстрації договору 

 
30.08.2021 

Вид договору Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір 

 
Повне ім'я фізичної(их) або повне  

офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб), сторін договору  

 

 

Цимбал Валерій Олександрович - Баришнікова Валерія Валеріївна 

 

 
 

 
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору 

 

 

Буков'як Павло Васильович, Бургонов Федір Анатолійович, 

Дзюбенко Вікторія Вікторівна, Завісляк Людмила Ігорівна, Зорін 

Сергій Вадимович, Калашник Сергій Юрійович, Кононенко Сергій 

Валентинович, Лазорко Олег Андрійович, Левченко Віталій 

В'ячеславович, Лепеха Олександр Юрійович, Літовчук Сергій 

Володимирович, Мороз Сергій Ігорович, Ревега Олександр 

Володимирович, Рябінко Олег Миколайович, Рябчун Володимир 

Євгенович, Середній Сергій Сергійович, Фесенко Сергій Леонідович, 

Червінко Андрій Володимирович, Черевик Олександр Леонідович 
Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Комп'ютерна програма «Cloud Pulse» 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Комп'ютерна програма 

Номер реєстрації договору 6307 

 
Дата реєстрації договору 

 
31.08.2021 

Вид договору Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір 

 
Повне ім'я фізичної(их) або повне  

офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб), сторін договору  

 

 

Буков'як Павло Васильович, Бургонов Федір Анатолійович, 

Дзюбенко Вікторія Вікторівна, Завісляк Людмила Ігорівна, Зорін 

Сергій Вадимович, Калашник Сергій Юрійович, Кононенко Сергій 

Валентинович, Лазорко Олег Андрійович, Левченко Віталій 

В'ячеславович, Лепеха Олександр Юрійович, Літовчук Сергій 

Володимирович, Мороз Сергій Ігорович, Ревега Олександр 

Володимирович, Рябінко Олег Миколайович, Рябчун Володимир 

Євгенович, Середній Сергій Сергійович, Фесенко Сергій Леонідович, 

Червінко Андрій Володимирович, Черевик Олександр Леонідович - 

МДФІН КОРПОРЕЙТ ЛІМІТЕД 

 

 
 



ПОКАЖЧИКИ 
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Нумераційний покажчик свідоцтв про реєстрацію авторського права  
на твір за об'єктами авторського права 

 
 

 
 
 

Об'єкт авторського права  Аудіовізуальний твір 

Номер свідоцтва 106113, 106931 

 

Об'єкт авторського права  База даних 

Номер свідоцтва 107304, 107608 

 

Об'єкт авторського права  Ескіз 

Номер свідоцтва 106004, 106045, 107145, 107441, 107450, 107464 

 

Об'єкт авторського права  Збірник творів 

Номер свідоцтва 107261, 107262, 107653 

 

Об'єкт авторського права  Ілюстрація 

Номер свідоцтва 105932, 105934, 105935, 105953, 105972, 105989, 105993, 106002, 106018, 

106025, 106035, 106049, 106053, 106054, 106055, 106068, 106072, 106176, 

106177, 106180, 106188, 106349, 106358, 106366, 106367, 106430, 106437, 

106586, 106634, 106677, 106678, 106679, 106748, 106749, 106750, 106751, 

106752, 106808, 106809, 106810, 106811, 106827, 106865, 106883, 106884, 

106889, 106955, 107004, 107047, 107097, 107112, 107136, 107189, 107197, 

107198, 107199, 107200, 107207, 107320, 107322, 107354, 107391, 107437, 

107444, 107489, 107556, 107579, 107581, 107607, 107633, 107635, 107645, 

107686 

 

Об'єкт авторського права  Картографічний твір 

Номер свідоцтва 106362 

 

Об'єкт авторського права  Комп'ютерна програма 

Номер свідоцтва 105928, 105929, 105938, 105941, 105942, 105949, 105955, 105956, 105968, 

105969, 105983, 105984, 105985, 105986, 105987, 105995, 105997, 105998, 

106001, 106027, 106030, 106089, 106090, 106091, 106092, 106093, 106094, 

106095, 106104, 106105, 106114, 106115, 106126, 106155, 106156, 106159, 

106184, 106198, 106199, 106202, 106252, 106261, 106263, 106283, 106284, 

106317, 106331, 106332, 106340, 106341, 106381, 106403, 106440, 106482, 

106492, 106493, 106546, 106555, 106577, 106583, 106589, 106621, 106639, 
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106640, 106641, 106652, 106653, 106676, 106702, 106730, 106735, 106757, 

106758, 106778, 106780, 106781, 106885, 106907, 106925, 106950, 106970, 

106971, 106972, 106973, 106979, 106980, 107016, 107018, 107083, 107107, 

107113, 107114, 107120, 107121, 107123, 107130, 107137, 107155, 107158, 

107164, 107165, 107195, 107201, 107203, 107214, 107240, 107267, 107303, 

107305, 107324, 107325, 107361, 107370, 107386, 107427, 107428, 107485, 

107486, 107487, 107523, 107537, 107540, 107566, 107583, 107604, 107614, 

107615, 107617, 107618, 107621, 107625, 107626, 107627, 107628, 107629, 

107641, 107642, 107643, 107646, 107666, 107670, 107671 

 

Об'єкт авторського права  Креслення 

Номер свідоцтва 106749, 106923, 107135 

 

Об'єкт авторського права  Креслення, що стосується архітектури 

Номер свідоцтва 106358, 107097, 107607 

 

Об'єкт авторського права  Літературний письмовий твір 

Номер свідоцтва 105926, 105934, 105935, 105936, 105937, 105950, 105954, 105964, 105972, 

105976, 105992, 105994, 106005, 106013, 106019, 106050, 106106, 106107, 

106108, 106109, 106110, 106150, 106152, 106158, 106162, 106163, 106176, 

106177, 106179, 106187, 106203, 106228, 106229, 106343, 106358, 106367, 

106437, 106439, 106441, 106442, 106443, 106444, 106464, 106465, 106466, 

106467, 106468, 106491, 106550, 106580, 106582, 106584, 106587, 106618, 

106619, 106620, 106680, 106698, 106700, 106704, 106705, 106707, 106729, 

106732, 106733, 106808, 106810, 106820, 106829, 106830, 106855, 106866, 

106867, 106868, 106869, 106883, 106884, 106908, 106951, 106952, 106953, 

106977, 106978, 106982, 106983, 106991, 107027, 107050, 107057, 107063, 

107080, 107081, 107084, 107097, 107098, 107119, 107133, 107135, 107142, 

107144, 107189, 107205, 107207, 107209, 107210, 107216, 107263, 107268, 

107270, 107289, 107307, 107316, 107362, 107382, 107388, 107390, 107437, 

107444, 107453, 107458, 107467, 107468, 107483, 107488, 107492, 107509, 

107510, 107511, 107512, 107522, 107529, 107532, 107533, 107544, 107579, 

107580, 107581, 107585, 107586, 107591, 107605, 107607, 107624, 107645, 

107647, 107649, 107675, 107686 

 

Об'єкт авторського права  Літературний письмовий твір (дитяча література) 

Номер свідоцтва 106196 

 

Об'єкт авторського права  Літературний письмовий твір (поезія) 

Номер свідоцтва 106262, 106384, 106438, 106560, 106822, 107062, 107127, 107660 

 

Об'єкт авторського права  Літературний письмовий твір белетристичного характеру 

Номер свідоцтва 106279, 106334, 106854, 107000, 107064, 107311, 107606 
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Об'єкт авторського права  Літературний письмовий твір наукового характеру 

Номер свідоцтва 105918, 105921, 105922, 105923, 105924, 105925, 105927, 105931, 105939, 

105940, 105947, 105948, 105951, 105952, 105953, 105959, 105960, 105961, 

105962, 105966, 105967, 105977, 105979, 105980, 105981, 105988, 105990, 

105991, 105993, 105996, 105999, 106000, 106002, 106007, 106010, 106011, 

106012, 106014, 106015, 106016, 106017, 106020, 106021, 106022, 106023, 

106024, 106028, 106029, 106031, 106032, 106033, 106034, 106035, 106037, 

106038, 106039, 106040, 106041, 106042, 106043, 106044, 106048, 106049, 

106051, 106055, 106056, 106059, 106060, 106066, 106067, 106070, 106071, 

106072, 106075, 106076, 106077, 106078, 106079, 106080, 106081, 106082, 

106083, 106084, 106085, 106086, 106087, 106088, 106096, 106097, 106098, 

106099, 106100, 106101, 106102, 106103, 106111, 106117, 106118, 106119, 

106120, 106121, 106122, 106123, 106124, 106125, 106129, 106131, 106132, 

106133, 106134, 106135, 106136, 106137, 106138, 106139, 106141, 106142, 

106143, 106144, 106145, 106146, 106147, 106148, 106149, 106153, 106154, 

106166, 106167, 106169, 106170, 106171, 106172, 106173, 106174, 106175, 

106178, 106180, 106181, 106182, 106183, 106185, 106189, 106190, 106191, 

106192, 106193, 106194, 106195, 106197, 106200, 106201, 106206, 106207, 

106208, 106209, 106210, 106212, 106213, 106214, 106215, 106216, 106217, 

106218, 106220, 106221, 106222, 106223, 106224, 106225, 106226, 106227, 

106230, 106231, 106232, 106233, 106234, 106235, 106236, 106237, 106238, 

106239, 106240, 106242, 106243, 106244, 106245, 106247, 106248, 106249, 

106250, 106251, 106253, 106254, 106255, 106256, 106257, 106265, 106266, 

106267, 106269, 106270, 106271, 106272, 106273, 106275, 106276, 106277, 

106278, 106280, 106285, 106286, 106287, 106288, 106289, 106290, 106291, 

106292, 106295, 106296, 106297, 106298, 106299, 106300, 106301, 106319, 

106320, 106333, 106335, 106337, 106338, 106339, 106347, 106349, 106350, 

106351, 106353, 106354, 106355, 106356, 106357, 106359, 106360, 106363, 

106364, 106365, 106366, 106369, 106370, 106371, 106372, 106374, 106375, 

106383, 106386, 106387, 106388, 106389, 106390, 106391, 106392, 106393, 

106394, 106395, 106396, 106397, 106398, 106399, 106400, 106401, 106402, 

106404, 106405, 106406, 106407, 106408, 106409, 106410, 106411, 106412, 

106413, 106421, 106422, 106423, 106424, 106425, 106426, 106427, 106428, 

106429, 106430, 106431, 106432, 106433, 106434, 106435, 106436, 106446, 

106447, 106448, 106450, 106451, 106452, 106453, 106454, 106455, 106456, 

106459, 106460, 106461, 106462, 106463, 106477, 106478, 106483, 106484, 

106485, 106486, 106487, 106489, 106490, 106494, 106495, 106496, 106497, 

106498, 106516, 106517, 106518, 106519, 106520, 106521, 106522, 106523, 

106524, 106525, 106526, 106527, 106528, 106529, 106530, 106531, 106532, 

106533, 106534, 106535, 106536, 106537, 106538, 106539, 106540, 106541, 

106542, 106543, 106544, 106545, 106547, 106553, 106556, 106573, 106574, 

106575, 106576, 106578, 106579, 106581, 106590, 106591, 106592, 106593, 

106594, 106595, 106596, 106597, 106598, 106599, 106613, 106614, 106615, 

106616, 106617, 106626, 106627, 106628, 106630, 106631, 106632, 106633, 

106634, 106635, 106636, 106637, 106638, 106642, 106650, 106651, 106655, 

106657, 106660, 106662, 106663, 106664, 106665, 106666, 106667, 106668, 

106669, 106670, 106671, 106672, 106673, 106674, 106675, 106677, 106678, 

106679, 106681, 106682, 106683, 106684, 106685, 106686, 106687, 106688, 

106689, 106690, 106691, 106692, 106693, 106694, 106695, 106696, 106697, 

106699, 106701, 106703, 106706, 106708, 106709, 106710, 106711, 106712, 

106713, 106714, 106715, 106719, 106720, 106721, 106722, 106725, 106726, 

106727, 106731, 106736, 106737, 106738, 106739, 106740, 106741, 106742, 

106743, 106745, 106746, 106747, 106754, 106755, 106756, 106759, 106760, 

106761, 106763, 106764, 106775, 106776, 106782, 106783, 106784, 106804, 

106805, 106806, 106807, 106809, 106811, 106816, 106817, 106821, 106823, 

106824, 106825, 106826, 106827, 106828, 106831, 106832, 106833, 106834, 
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106835, 106836, 106837, 106838, 106839, 106840, 106841, 106842, 106843, 

106844, 106845, 106846, 106847, 106848, 106849, 106850, 106851, 106852, 

106856, 106858, 106859, 106860, 106861, 106862, 106863, 106864, 106865, 

106871, 106872, 106873, 106874, 106875, 106876, 106877, 106878, 106879, 

106880, 106881, 106882, 106886, 106887, 106888, 106889, 106890, 106891, 

106892, 106893, 106894, 106895, 106896, 106897, 106898, 106899, 106900, 

106901, 106902, 106903, 106904, 106909, 106910, 106911, 106912, 106913, 

106914, 106915, 106916, 106917, 106918, 106919, 106920, 106921, 106922, 

106924, 106926, 106927, 106928, 106929, 106930, 106932, 106933, 106934, 

106935, 106936, 106937, 106938, 106939, 106940, 106948, 106949, 106955, 

106956, 106958, 106960, 106961, 106963, 106964, 106965, 106966, 106967, 

106969, 106974, 106975, 106976, 106981, 106984, 106985, 106986, 106987, 

106988, 106989, 106990, 106992, 106998, 106999, 107006, 107007, 107008, 

107009, 107010, 107011, 107012, 107013, 107020, 107021, 107022, 107023, 

107024, 107025, 107026, 107029, 107030, 107031, 107046, 107047, 107051, 

107052, 107053, 107054, 107055, 107056, 107058, 107059, 107061, 107065, 

107066, 107067, 107068, 107069, 107070, 107071, 107072, 107073, 107075, 

107076, 107077, 107078, 107079, 107082, 107086, 107087, 107088, 107089, 

107090, 107091, 107092, 107093, 107095, 107096, 107099, 107100, 107101, 

107102, 107103, 107105, 107109, 107110, 107111, 107112, 107122, 107124, 

107125, 107126, 107128, 107129, 107131, 107134, 107138, 107139, 107143, 

107146, 107147, 107148, 107149, 107150, 107151, 107152, 107153, 107154, 

107157, 107159, 107160, 107161, 107162, 107163, 107166, 107167, 107168, 

107169, 107180, 107181, 107182, 107183, 107184, 107185, 107186, 107187, 

107188, 107190, 107191, 107192, 107193, 107196, 107202, 107204, 107208, 

107211, 107212, 107213, 107215, 107217, 107219, 107220, 107221, 107222, 

107226, 107227, 107241, 107242, 107244, 107245, 107246, 107247, 107248, 

107249, 107250, 107251, 107252, 107253, 107254, 107255, 107256, 107257, 

107260, 107264, 107265, 107266, 107273, 107274, 107276, 107277, 107278, 

107279, 107280, 107281, 107282, 107283, 107284, 107285, 107287, 107288, 

107291, 107292, 107293, 107294, 107295, 107296, 107297, 107298, 107299, 

107300, 107301, 107302, 107306, 107308, 107309, 107310, 107313, 107317, 

107318, 107319, 107320, 107322, 107323, 107326, 107327, 107328, 107329, 

107330, 107331, 107332, 107333, 107334, 107335, 107336, 107337, 107338, 

107339, 107340, 107341, 107342, 107343, 107344, 107345, 107346, 107347, 

107348, 107349, 107350, 107351, 107352, 107353, 107354, 107356, 107357, 

107358, 107359, 107360, 107363, 107364, 107365, 107366, 107367, 107368, 

107369, 107373, 107379, 107380, 107381, 107383, 107385, 107387, 107389, 

107391, 107396, 107399, 107400, 107402, 107403, 107404, 107405, 107406, 

107407, 107409, 107410, 107411, 107412, 107413, 107414, 107417, 107418, 

107419, 107424, 107425, 107426, 107429, 107430, 107431, 107432, 107433, 

107435, 107436, 107446, 107447, 107448, 107449, 107451, 107452, 107454, 

107455, 107465, 107466, 107469, 107470, 107473, 107474, 107475, 107476, 

107477, 107479, 107481, 107484, 107489, 107491, 107497, 107498, 107499, 

107505, 107506, 107507, 107508, 107518, 107519, 107520, 107521, 107525, 

107526, 107528, 107530, 107534, 107535, 107536, 107538, 107539, 107545, 

107546, 107547, 107548, 107549, 107550, 107551, 107552, 107553, 107554, 

107555, 107556, 107557, 107558, 107559, 107560, 107562, 107563, 107567, 

107568, 107569, 107570, 107571, 107572, 107573, 107574, 107575, 107576, 

107577, 107578, 107584, 107589, 107590, 107592, 107593, 107594, 107595, 

107596, 107597, 107598, 107599, 107600, 107601, 107602, 107603, 107613, 

107616, 107619, 107620, 107630, 107631, 107632, 107633, 107634, 107635, 

107636, 107637, 107638, 107639, 107640, 107651, 107652, 107654, 107655, 

107656, 107657, 107658, 107661, 107662, 107663, 107665, 107672, 107673, 

107677, 107678, 107679, 107680, 107681, 107682, 107683, 107684, 107685, 

107687, 107688 
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Об'єкт авторського права  Літературний письмовий твір з питань мистецтва 

Номер свідоцтва 106554 

 

Об'єкт авторського права  Літературний письмовий твір навчального характеру 

Номер свідоцтва 105917, 105978, 105989, 106068, 106157, 106168, 106186, 106457, 106488, 

106558, 106559, 106586, 106656, 106748, 106942, 106943, 106944, 106945, 

106946, 106947, 106959, 107094, 107194, 107197, 107198, 107199, 107243, 

107286, 107302, 107312, 107342, 107384, 107420, 107421, 107423, 107456, 

107457, 107541, 107587, 107622 

 

Об'єкт авторського права  Літературний письмовий твір науково-освітнього характеру 

Номер свідоцтва 106003, 106006, 106053, 106054, 106509, 106510, 106511, 106512, 106513, 

106514, 106515, 106643, 106644, 106645, 106646, 106647, 106744, 107001 

 

Об'єкт авторського права  Літературний письмовий твір науково-популярного характеру 

Номер свідоцтва 106188 

 

Об'єкт авторського права  Літературний письмовий твір науково-практичного характеру 

Номер свідоцтва 106008, 106009, 106061, 106062, 106063, 106064, 106065, 106069, 106074, 

106204, 106205, 106342, 106344, 106345, 106346, 106348, 106352, 106481, 

106552, 106648, 106649, 106659, 106716, 106723, 106765, 106766, 106767, 

106768, 106769, 106770, 106771, 106772, 106773, 106774, 107014, 107015, 

107017, 107140, 107141, 107228, 107229, 107230, 107231, 107232, 107233, 

107234, 107235, 107236, 107237, 107238, 107531, 107582, 107667 

 

Об'єкт авторського права  Літературний письмовий твір науково-прикладного характеру 

Номер свідоцтва 105963, 106449 

 

Об'єкт авторського права  Літературний письмовий твір науково-публіцистичного характеру 

Номер свідоцтва 107374 

 

Об'єкт авторського права  Літературний письмовий твір науково-технічного характеру 

Номер свідоцтва 105920, 106724, 106818 

 

Об'єкт авторського права  Літературний письмовий твір практичного характеру 

Номер свідоцтва 105946, 105970, 105971, 106018, 106073, 106658, 106728, 107239, 107275, 

107290, 107471, 107472, 107612 
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Об'єкт авторського права  Літературний письмовий твір публіцистичного характеру 

Номер свідоцтва 106025, 107561 

 

Об'єкт авторського права  Літературний письмовий твір релігійного характеру 

Номер свідоцтва 107272 

 

Об'єкт авторського права  Літературний письмовий твір технічного характеру 

Номер свідоцтва 106499, 106749, 106819, 107002, 107003, 107004, 107005, 107321 

 

Об'єкт авторського права  Літературний письмовий твір учбово-практичного характеру 

Номер свідоцтва 105943, 105944, 107200 

 

Об'єкт авторського права  Літературний письмовий твір учбового характеру 

Номер свідоцтва 105911, 105912, 105913, 105914, 105915, 105916 

 

Об'єкт авторського права  Літературний письмовий твір художньо-публіцистичного характеру 

Номер свідоцтва 105932 

 

Об'єкт авторського права  Літературний письмовий твір, створений для кіно 

Номер свідоцтва 105965, 106128, 106557, 106570, 106870, 106906, 107049, 107223, 107375 

 

Об'єкт авторського права  Літературний письмовий твір, створений для телебачення 

Номер свідоцтва 106445, 106753, 106779 

 

Об'єкт авторського права  Музичний твір без тексту 

Номер свідоцтва 106469, 106470, 106471, 106472, 106473, 106474, 106475, 106476, 106479, 

106502, 106503, 106504, 106505, 106506, 106507, 106508, 107314, 107315, 

107377, 107378, 107416, 107493, 107494, 107659 

 

Об'єкт авторського права  Музичний твір з текстом 

Номер свідоцтва 105933, 105945, 105973, 105974, 105975, 106026, 106140, 106164, 106211, 

106241, 106246, 106258, 106259, 106264, 106282, 106293, 106294, 106302, 

106303, 106304, 106305, 106306, 106307, 106308, 106309, 106310, 106311, 

106312, 106313, 106314, 106315, 106316, 106322, 106323, 106324, 106325, 

106326, 106327, 106328, 106329, 106330, 106336, 106361, 106376, 106377, 



Авторське право і суміжні права. Бюлетень № 66, 2021 

 

788 

106378, 106379, 106380, 106501, 106548, 106549, 106571, 106572, 106585, 

106610, 106611, 106612, 106624, 106654, 106762, 106777, 106905, 106962, 

107041, 107048, 107074, 107132, 107156, 107170, 107171, 107172, 107173, 

107174, 107175, 107176, 107177, 107178, 107179, 107258, 107259, 107408, 

107422, 107442, 107443, 107524, 107542, 107543, 107674 

 

Об'єкт авторського права  Похідний твір 

Номер свідоцтва 105919, 105941, 105942, 105958, 106128, 106347, 106362, 106492, 106493, 

106734, 106750, 106751, 106752, 106956, 106973, 107110, 107113, 107114, 

107121, 107125, 107128, 107218, 107380, 107459, 107460, 107461, 107462, 

107463, 107519, 107581, 107648 

 

Об'єкт авторського права  Складений твір 

Номер свідоцтва 105909, 105910, 105933, 105982, 105989, 106004, 106018, 106057, 106077, 

106079, 106080, 106081, 106112, 106116, 106124, 106130, 106151, 106164, 

106219, 106229, 106258, 106281, 106318, 106321, 106330, 106368, 106373, 

106384, 106438, 106458, 106479, 106500, 106551, 106560, 106585, 106622, 

106625, 106661, 106749, 106812, 106813, 106814, 106815, 106820, 106822, 

106853, 106854, 106905, 106923, 106931, 106957, 106983, 107019, 107041, 

107047, 107059, 107062, 107108, 107127, 107207, 107216, 107272, 107289, 

107314, 107315, 107316, 107371, 107372, 107376, 107382, 107397, 107398, 

107401, 107415, 107416, 107422, 107438, 107439, 107440, 107441, 107445, 

107464, 107480, 107489, 107490, 107493, 107501, 107529, 107542, 107556, 

107587, 107588, 107591, 107623, 107660, 107664, 107669 

 

Об'єкт авторського права  Твір архітектури 

Номер свідоцтва 106165, 106623 

 

Об'єкт авторського права  Твір графіки 

Номер свідоцтва 106602, 106604, 106605, 106606, 106607 

 

Об'єкт авторського права  Твір містобудування 

Номер свідоцтва 106036, 106160, 106161, 107392, 107393, 107394, 107395 

 

Об'єкт авторського права  Твір образотворчого мистецтва 

Номер свідоцтва 105930, 105957, 105982, 106052, 106057, 106058, 106112, 106116, 106127, 

106130, 106219, 106260, 106274, 106368, 106373, 106385, 106414, 106415, 

106416, 106417, 106418, 106419, 106420, 106458, 106480, 106551, 106561, 

106562, 106563, 106564, 106565, 106566, 106567, 106568, 106569, 106588, 

106600, 106601, 106603, 106608, 106609, 106620, 106717, 106718, 106729, 

106785, 106786, 106787, 106788, 106789, 106790, 106791, 106792, 106793, 

106794, 106795, 106796, 106797, 106798, 106799, 106800, 106801, 106802, 

106803, 106853, 106857, 106941, 106954, 106957, 106968, 106983, 107019, 

107032, 107033, 107034, 107035, 107036, 107037, 107038, 107039, 107040, 
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107042, 107043, 107044, 107045, 107060, 107108, 107115, 107116, 107117, 

107118, 107206, 107216, 107224, 107225, 107268, 107269, 107271, 107355, 

107376, 107434, 107464, 107478, 107480, 107482, 107490, 107495, 107496, 

107500, 107501, 107502, 107503, 107504, 107513, 107514, 107515, 107516, 

107517, 107527, 107529, 107564, 107588, 107591, 107623, 107644, 107650, 

107653, 107664, 107668, 107669, 107676 

 

Об'єкт авторського права  Твір ужиткового мистецтва 

Номер свідоцтва 106047, 106281, 106318, 106382, 107028, 107262, 107397, 107398, 107565, 

107609, 107610, 107611 

 

Об'єкт авторського права  Усний твір 

Номер свідоцтва 105909, 105910, 106046, 106268, 106500, 106629, 106812, 106813, 106814, 

106815, 106894, 106993, 106994, 106995, 106996, 106997, 107085, 107104, 

107106, 107445 

 

Об'єкт авторського права  Фотографічний твір 

Номер свідоцтва 106013, 106112, 106151, 106368, 106677, 107216, 107261, 107289, 107371, 

107372, 107401, 107438, 107439, 107440, 107520, 107544 
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Іменний покажчик авторів творів 
 

Повне ім'я та/або псевдонім 

 автора (авторів) творів 

Номер свідоцтва 

Battery!, PSTPMP (псевдонім)  107542 

Helena LeLeka (псевдонім) 107271 

Hidden Element (псевдонім) 106469, 106470, 106471, 106472, 106473, 106474, 

106475, 106476 

HULK (псевдонім) 106316 

ILLARIA (псевдонім) 107132 

KOVALEVA (псевдонім) 106262 

KRUTAYA (псевдонім) 106264 

Renee Kitto (псевдонім) 106414, 106415, 105416, 106480, 107136 

Або Галі Мохамад Суфян Ассад 106256 

Абуватфа Самі 106961 

Авілкова Людмила Олександрівна 105944 

Авраменко Ольга Валентинівна 106254, 106757, 106758 

Аврамчук Богдан Олегович 106499 

Агіна Олена Іванівна  107139 

Адам Володимир Михайлович 107067 

Азарова Анжеліка Олексіївна 106979, 106980 

Азарова Ірина Борисівна 107568, 107569, 107570, 107571, 107572 

Азізова Катерина Михайлівна 107264 

Айлікова Ганна Вітольдівна 106160, 106161 

Аксьонов Костянтин Олександрович 106600, 106601, 106603, 106608, 106609 

Александрова Ірина Іллівна 106883, 106884 

Александровська Надія Ігорівна 106677, 106678, 106679 

Алексанян Карина Арутюнівна 106255, 106257 

Алексєєва Ольга Борисівна 107683, 107684, 107685, 107687, 107688 

Алєксєєнко Анна Сергіївна 106984 

Алієв Хан Магамед огли 106183 

Альошина Алла Іванівна 107331, 107332, 107338, 107465 

Альошина Анна Юріївна 106656 

Амоша Олександр Іванович 105925 

Андрієвська Віра Олександрівна 107211, 107212, 107213 

Андрієць Михайло Анатолійович 106982 

Андрійчук Денис Романович 106459 

Андрусів Уляна Богданівна 106832 

Андрущенко Ігор Григорович 105914 

Аненкова Ксенія Олександрівна 106004 

Анісімова Олена Едуардівна 106171, 106593, 106594 

Анонімно 106577, 107203, 107205 

Антип Петро Іванович 106623 

Антипкін Юрій Геннадійович 107204, 107528 

Антоненко Наталія Сергіївна 106434 

Антонець Марина Олексіївна 106956 

Антонюк Валентина Полікарпівна 105923 

Антонюк Поліна Євгенівна 105910, 105915 

Антощук Андрій Олександрович 105909, 105910, 105911, 105913, 105915, 105916 

Апасова Лариса Леонідівна 106698 

Аргат Роман Григорович 107573, 107574, 107575, 107576, 107577, 107578 

Арешонков Віталій Володимирович 105917 

Аркадий Александров (псевдонім) 107258, 107259, 107524 

Арнаутова Ганна Сергіївна 106091 

Арсентьєва Олена Сергіївна 106584 

Арсеньєва Наталія Олександрівна 106767, 106769, 106773, 107014, 107017, 107238 
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Повне ім'я та/або псевдонім 

 автора (авторів) творів 

Номер свідоцтва 

Арутюнов Сергій Едуардович 106255 

Астаф'єва Марія Миколаївна 106681 

Астахова Світлана Анатоліївна 107350, 107351, 107352, 107353 

Астори Тейл (псевдонім) 107270 

Атаманчук Володимир Миколайович 105917 

Ахієзер Олена Борисівна 106190, 106447, 106460, 106485, 106858, 106859, 

106860, 107075, 107078, 107405 

Ачкасова Лариса Миколаївна 106008 

Ачкасова Світлана Анатоліївна 107597 

Бабак Ірина Миколаївна 106482, 106652 

Бабак Тетяна Геннадіївна 106125, 107396 

Бабарикіна Надія Анатоліївна 106084, 106103, 106185, 106426 

Бабенко Артем Сергійович 107371, 107372 

Бабенко Дмитро Володимирович 107094, 107456, 107457 

Бабич Микола Миколайович 105922 

Бабік Андрій Іванович 107362 

Бабіченко Анатолій Костянтинович 107613 

Бабіченко Юлія Анатоліївна 107613 

Багорка Марія Олександрівна 106353, 106354, 106355, 106356 

Бадида Андріанна Юріївна 107661 

Бадіян Володимир Йосипович 107434, 107435 

Бадюл Вікторія Вікторівна 106106, 106107, 106108, 106109, 106110 

Баженов Віктор Андрійович 106974, 106975, 106976 

Базелюк Наталія Валеріївна 107151 

Базелюк Олександр Васильович 107150 

Базилєв В'ячеслав Вікторович 106812, 106813, 106814, 106815 

Базілевич Ксенія Олексіївна 107614, 107615, 107617 

Бай Ксенія Андріївна 105926 

Бакіна Тетяна Володимирівна 106173, 106597 

Бакуменко Олександра Олександрівна 106643, 106647 

Бакунець Петро Петрович 106826, 106827, 106828 

Бакунець Юрій Петрович 106826, 106827, 106828 

Балан Юрій Андрійович 107002, 107003, 107004, 107005 

Балановська Тетяна Іванівна 106663, 106664 

Балджи Марина Дмитрівна 106178 

Балинська Ольга Михайлівна 106535, 106536, 106537 

Баліцька Ольга Юріївна 107058 

Балковий Андрій Володимирович 107491 

Балтовський Олексій Анатолійович 105977, 105978 

Барало Ігор Віталійович 107635 

Баран Володимир Дмитрович 105933 

Баранова Алла Ігорівна 106281 

Барановський Ігор Михайлович 107145 

Барильник-Куракова Оксана Анатоліївна 106075 

Баркатов Ігор Валентинович 105928 

Барковська Людмила Володимирівна 107113 

Бартош Олег Миколайович 106219 

Бас Олег Володимирович 106157 

Басюк Тетяна Олександрівна 107630, 107631, 107632 

Батиченко Світлана Павлівна 106362 

Батракова Анжеліка Геннадіївна 106765, 106770, 106774, 107014, 107017, 107234 

Бачкір Ірина Геннадівна 106741 

Бачук Олександр Іванович 107466 

Бевз Людмила Вікторівна 107616 
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Повне ім'я та/або псевдонім 

 автора (авторів) творів 

Номер свідоцтва 

Бедей Вікторія Іванівна 107621, 107641 

Бедрадіна Ганна Костянтинівна 106178 

Безверхий Костянтин Вікторович 106483, 107246 

Бездольний Максим Юрійович 106887 

Безкоровайна Лариса Вікторівна 106581 

Безкоровайна Людмила Георгіївна 107393, 107394, 107395 

Безугла Людмила Сергіївна 106487, 106489 

Безугла Тетяна Валеріївна 107649 

Безшапкін Сергій Миколайович 106716 

Бекішев Євген Олександрович 105968, 105969, 105970, 105971 

Белікова Марія Вікторівна 106148 

Бельченко Володимир Михайлович 106205 

Бенатов Даніель Емілович 107027 

Берг Діана Олегівна 107527 

Березницький Євгеній Вікторович 106614, 106615 

Березовська Лариса Іванівна 106720 

Березовський Олег Геннадійович 107108 

Беренда Сергій Васильович 107012 

Берназ Павло Васильович 105979 

Беспалов Ігор Миколайович 106204 

Беспарточна Олена Іванівна 107274 

Бєлікова Наталія Олександрівна 106056 

Бєлова Поліна Сергіївна 106785, 106786, 106787, 106788, 106789, 106790, 

106791, 106792, 106793, 106794, 106795, 106796, 

106797, 106798, 106799, 106800, 106801, 106802, 

106803 

Бєльчев Павло Васильович 107260 

Билим Олена Сергіївна 107681, 107682 

Бичук Олександр Іванович 107338, 107465 

Бишевець Наталія Григорівна 107338 

Бівз Руслан Ігоревич 107616 

Білаш Валентина Павлівна 106099 

Білаш Сергій Михайлович 106099, 106349 

Білинов  Микита Вікторович 107537 

Білокінь Володимир Іванович 106115 

Білокінь Катерина Олександрівна 107200 

Білоног Оксана Євгенівна 106511, 106515, 106642 

Білоус Олександр Миколайович 106760 

Білоус Ольга Іванівна 106760 

Білоусько Олександр Андрійович 106708 

Білоцерківська Юлія Олександрівна 106959 

Білюк Олена Геннадіївна 106012 

Біневич Станіслав Олександрович 107325 

Бірзул Злата Сергіївна 107608 

Бірюченко Світлана Юріївна 106060, 106364 

Біушкін Олексій Ігорович 107122 

Блага Наталія Василівна 106880 

Благодир Ангеліна Адамівна 106618 

Благодир Віталій Сергійович 106618 

Благодир Сергій Миколайович 106618 

Благута Роман Ігорович 106538 

Блах Валерія Сергіївна 106451, 106481, 106871 

Бліхар Марія Миронівна 105991 

Бобир Ольга Ігорівна 107044, 107045 
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Повне ім'я та/або псевдонім 

 автора (авторів) творів 

Номер свідоцтва 

Бобицький Ярослав Васильович 106724 

Бобриньова Світлана Дмитрівна 107385 

Бобрицька Галина Сергіївна 106344 

Бобрусь Артем Борисович 106195, 106631, 106633 

Богатирьов Іван Григорович 106764 

Богатчик Людмила Анатоліївна 106446, 107619 

Богданенко Олександр Борисович 106439, 106441, 106442, 106443, 106444 

Богдановський Мартін Віталійович 106049 

Богиня Лариса Вікторівна 106754 

Богомольський Анатолій Ілліч 106202 

Боєва Анна Анатоліївна 106335, 106858, 106859, 106860 

Божко Микола Олександрович 106114 

Бойко Анжела Петрівна 107214 

Бойко Лариса Миколаївна 106071 

Бойко Людмила Георгіївна 107195 

Бойко Олеся Теодозівна 107254 

Бойко Ольга Володимирівна 107538 

Бойко Сергій Володимирович 106585 

Бойко Сергій Миколайович 107410, 107411 

Бойченко Михайло Іванович 107151 

Бойченко Ольга Миколаївна 106350 

Бойчук Вадим Ігорович 106105 

Болілий Василь Олександрович 106961 

Бондар Валерій Петрович 107586 

Бондар Валерія Валеріївна 106887 

Бондар Вікторія Григорівна 105932 

Бондар Володимир Тимофійович 105960, 105961, 105966, 105967 

Бондаренко Анастасія Геннадіївна 107358 

Бондаренко Вікторія Михайлівна 107387 

Бондарець Віктор Ігорович 106962 

Бондарєва Валентина Сергіївна 106966 

Борзих Олександр Іванович 106875 

Борисенко Наталія Михайлівна 106017, 106919 

Борисов Вячеслав Вікторович 107441 

Борисова Анна Ігорівна 107422 

Боровик Марина Вікторівна 106992, 107071, 107072, 107406 

Бородай Руслан Русланович 107615 

Бородій Юрій Петрович 107612 

Боцман Анна Василівна 107286 

Боцюрко Володимир Іванович 106969 

Браїлко Наталія Миколаївна 106002, 106430 

Братасюк Ганна Володимирівна 105972 

Браценюк Олена Сергіївна 106130 

Брацкова Зінаїда Михайлівна 105941 

Брацкова Зінаїда Михайлівна 105942 

Бредіхіна Юлія Леонідівна 107217 

Брежнєва Світлана Борисівна 106224, 106225, 106226, 106227 

Бринза Ірина Вячеславівна 107124, 107662, 107663 

Бринцева Олена Василівна 107312 

Брич Лілія Богданівна 107326 

Бровко Ольга Іванівна 105952 

Бродський Роман 107524 

Броневицька Оксана Михайлівна 107082 

Брухнов Даніїл Андрійович 106979, 106980 
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Бугаєць Тетяна Іванівна 106268, 106269 

Бугров Олександр Валентинович 107245 

Бугрова Олена Олександрівна 107245 

Бугуйчук Віталій Васильович 106154, 106231, 106267 

Буднікова Марія Володимирівна 106548, 106549 

Буковський Сергій Анатолійович 105932 

Букулова Нана Юріївна 105988 

Бундюк Валерій Віталійович 106583 

Бурденко Ірина Миколаївна 106657, 106824, 107636, 107638, 107639 

Бурлака Марина Дмитрівна 107304 

Бурмака Микола Миколайович 106592 

Бурмака Тетяна Миколаївна 106592 

Бурман Олексій Михайлович 106973 

Буров Євген Вікторович 106034 

Бурцева Олена Георгіївна 107260 

Бусел Віктор Анатолійович 106709 

Бутинська Роксолана Ярославівна 106835, 107067, 107068 

Бутко Лариса Валентинівна 106993, 106994, 106995, 106996, 106997, 107085, 

107104, 107106 

Бутковська Любов Артемівна 106036 

В'юницький Володимир Петрович 106148 

Вабіщевич Максим Олегович 106976 

Вайганг Ганна Олександрівна 105990 

Вакарчук Володимир Георгійович 107583 

Вакуленко Ігор Анатолійович 107637 

Вакулик Ольга Олексіївна 105913 

Варич Оксана Петрівна 107562 

Варій Мирон Йосипович 106720 

Варнава Жанна Олександрівна 107175 

Василенко Дар'я Павлівна 106993, 106994, 107085, 107104, 107106 

Василенко Дар'я Павлівна 106995, 106996, 106997 

Василик Алла Володимирівна 107100, 107103 

Василишин Роман Дмитрович 106665, 106666, 106667, 106668, 106669, 106670 

Васильєв Ігор Анатолійович 106716 

Васильєва Ірина Григорівна 107562 

Васильківська Людмила Олександрівна 106643, 106647 

Васильченко Анна Олександрівна 107401, 107438, 107439, 107440 

Васильченко Олена Олегівна 106016 

Васкан Іван Георгійович 106273, 106518, 106909, 106914, 106915 

Ваценко Анжела Володимирівна 106099, 106180 

Ващенко Данило Віталійович 106987, 106988 

Ващук Валентина Анатоліївна 107454 

Вдовіна Олена Олександрівна 106145, 106146 

Велигоцький Микола Миколайович 106255, 106257 

Величко Олена Олександрівна 107384 

Вельма Володимир Іванович 107613 

Вельмагіна Наталя Олександрівна 107486, 107487 

Вем'ян Вікторія Григорівна 107312 

Венгерська Наталя Сергіївна 106581 

Верба Ірина Іванівна 106006 

Верба-Сидор Ольга Богданівна 106832 

Вербицька Христина Іванівна 107257 

Верезубенко Микола Миколайович 106029, 106172, 106488, 106656 

Веремійчук Юрій Андрійович 107449 
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Верескля Мар'яна Іванівна 105962 

Верескля Мар'яна Романівна 105931, 105991 

Верлен Євген Сергійович 107388 

Верховцева Ірина Геннадіївна 107658 

Верхола Юлія Володимирівна 106832 

Веселовський Владислав Дмитрович 107427 

Вечірська Ірина Дмитрівна 106242, 106243, 106244, 106245 

Вєдєніна Юлія Юріївна 106731, 106984, 106985, 106986, 106987, 106988 

Вєлькін Богдан Олегович 106984, 106985, 106989 

Вигівська Світлана Анатоліївна 106680 

Виговська Лілія Миколаївна 106661 

Винник Наталія Іванівна 106349 

Висоцька Вікторія Анатоліївна 106034 

Вишневський Анатолій Анатолійович 106382 

Вишняков Василь Миколайович 106153, 106154, 106230, 106231 

Вільберг Айна Зіновіївна 106571 

Вінтюк Юрій Володимирович 106719 

Вірченко Володимир Віталійович 106359 

Вітренко Юрій Миколайович 107150 

Власенко Любов Валентинівна 106617, 106711 

Власенко Наталя Анатоліївна 107134, 107679, 107680, 107681, 107682 

Власенко Олександра Олегівна 107251 

Власов Віталій Сергійович 106863 

Власов Денис Юрійович 107261 

Власова Інна Володимирівна 107150 

Власюк Ліна Петрівна 107585 

Власюк Світлана Анатоліївна 106590 

Вовк Віктор Андрійович 107596 

Вовк Лілія Миколаївна 106784 

Вовк Марія Зіновіївна 106832 

Вовк Мая Іванівна 106972 

Вовченко Лариса Павлівна 106143 

Водка Вікторія Славамирівна 107239 

Вознесенська Світлана Григорівна 106610 

Войнаровська Людмила Іванівна 106393 

Войтко Анатолій Сергійович 107267 

Войціцький Володимир Михайлович 106661 

Войчук Максим Володимирович 106038 

Волик В'ячеслав Сергійович 106073 

Волинець Людмила Миколаївна 106642 

Волкова Мілиця Вячеславівна 107071 

Воловик Дмитро Володимирович 106487 

Волоснікова Наталія Миколаївна 106932, 106960, 107006, 107007, 107066 

Волосюк Марина Андріївна 106723 

Волоткевич Олег Броніславович 107210 

Волох Дмитро Степанович 107525 

Волошенко Марина Олександрівна 107545, 107546, 107548, 107550, 107551 

Волошин Олексій Гнатович 105917 

Волощук Володимир Анатолійович 106950 

Волощук Наталія Михайлівна 106661 

Волчанська Людмила Валентинівна 107095, 107306, 107308, 107310 

Воркут Тетяна Анатоліївна 106511, 106515, 106642, 107001 

Воробей Олена Вячеславівна 105917 

Воробйова Ірина Іванівна 106223 
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Воробйова Оксана Петрівна 107148 

Ворона Анна Володимирівна 107384 

Ворона Вікторія Олексіївна 107150 

Ворона Тетяна Миколаївна 107384 

Ворона Юрій Володимирович 106974 

Вороненко В'ячеслав Ігорович 105947 

Воронкова Валентина Григорівна 106581, 106776 

Воронцова Анна Сергіївна 106660 

Воронцова Тетяна Володимирівна 107541 

Воскресенська Олена Євгеніївна 107134, 107157, 107345, 107346, 107347, 107348, 

107349, 107679 

Гавкалова Наталія Леонідівна 106005, 106050 

Гаврилюк Єлизавета Андріївна 106534 

Гаєвський Ілля Олександрович 107453 

Гайворонська Антоніна Дем'янівна 106919 

Гайдаєнко Ірина Василівна 106650, 106651 

Гайдаєнко Олександр Сергійович 106583 

Гайдар Тетяна Вікторівна 106622 

Гайдученкo Галина Миколаївна 106617 

Гайдученко Галина Миколаївна 106713 

Гайдучок Ігор Григорович 106072 

Гайкова Тетяна Владиславівна 107574, 107577 

Гайова Інна Лаврентіївна 106941, 107262 

Гайструк Наталія Анатоліївна 106070 

Гайченя Інна Олександрівна 106070 

Гайшинська Алла Павлівна 106993, 106994, 106995, 106996, 106997, 107085, 

107104, 107106 

Гакман Анна Вікторівна 106913 

Галак Ірина Іванівна 107001 

Галаур Світлана Петрівна 106102, 106427 

Гален Олександр Васильович 107420, 107423 

Галецький Олександр Сергійович 107612 

Галів Микола Дмитрович 106648, 106649, 106659 

Галуза Олексій Анатолійович 106460, 106461, 106462, 106485, 107078 

Галунько Віра Миколаївна 106887, 107143, 107146, 107147 

Гамаліна Каміла Андріївна 106558, 106559 

Гамалюк Богдан Михайлович 107067, 107068 

Ганієв Олег Мугатович 107325 

Гапотій Віктор Дмитрович 106864, 106872 

Гарбар Світлана Володимирівна 106553 

Гардер Сергій Євгенович 106193, 106861, 107077, 107105, 107448 

Гарматій Ольга Василівна 106221, 106222 

Гарник Кирило Юрійович 107674 

Гарюк Григорій Іванович 106189, 106338, 106453, 106631, 106632, 106633 

Гвоздецька Катерина Павлівна 107303 

Геворкян Юрій Леванович 106129 

Гезь Павло Олегович 107625, 107626, 107627, 107628, 107629 

Гейченко Катерина Іванівна 107139 

Гелевера Олександр Григорович 107319 

Геляровська Оксана Анатоліївна 106460, 106462, 106485, 106858, 106859, 106860, 

107078, 107405 

Гембара Назар Тарасович 107646 

Гембара Оксана Володимирівна 107646 

Гензицька Олена Станіславівна 106014 
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Герасименко Олександр Олександрович 106968 

Геращенко Ольга Михайлівна 106161, 107392 

Гершкович Олег Йосипович 106445 

Гілевський Валерій Іванович 106036 

Гільгурт Сергій Якович 105995, 105997 

Гільденбрандт Тетяна Вільгельмівна 105942 

Главацька Вікторія Валентинівна 107605 

Гловюк Ірина Василівна 107082 

Гнезділова Кіра Миколаївна 107208, 107364, 107365, 107366 

Гнесь Наталія Олександрівна 106273, 106518 

Гнесь Наталя Олександрівна 106913, 106914, 106915 

Гнітецька Тетяна Володимирівна 107477 

Гобела Володимир Володимирович 106699, 106856, 106880, 107651, 107652 

Годованець Юлія Степанівна 106835, 107067 

Голій Крістіна Олександрівна 107500, 107501 

Голіонко Наталія Григорівна 107152, 107153, 107154 

Голобутовський Роман Зіновійович 106578 

Голова Наталія Іванівна 107188 

Головач Олена Володимирівна 107105, 107448 

Головач Тетяна Миколаївна 107254, 107298 

Головко Наталія Андріївна 106338 

Головко Наталія Робертівна 106896 

Головльов Денис Олександрович 106241 

Головньова Ірина Володимирівна 105926 

Головчук Юлія Олександрівна 106691 

Голотайстрова Галина Олександрівна 106192, 106193, 106194 

Голоцван Олена Анатоліївна 106876 

Голуб Олександра Олександрівна 107477 

Голубкіна Ольга Олександрівна 106125 

Гольдшмідт Олег Валеріанович 107456 

Гомозов Євген Павлович 107077 

Гонзір Микола Володимирович 106164 

Гончар Катерина Олександрівна 106214 

Гончар Олександр Миколайович 107522 

Гончаренко Наталія Володимирівна 107454 

Гончарук Сергій Степанович 105928 

Горб Олександр Григорович 106010 

Горбань Анатолій Вікторович 106197 

Горбатюк Наталія Аркадіївна 105944 

Горбенко Євгенія Валеріївна 106754 

Горбенко Олена Вікторівна 106231 

Горбуліч Олександр Вікторович 106255, 106257 

Горбунова Людмила Степанівна 107151 

Гордієнко Лариса Юріївна 106005 

Гордієнко Олена Володимирівна 107361 

Гордієнко-Митрофанова Ія Володимирівна 106673, 107089, 107360 

Горик Данило Юрійович 106184 

Горлова Анастасія Василівна 106171 

Горовий Віктор Іванович 107635 

Горовий Олександр Вікторович 107635 

Городецький Олександр Володимирович 106153, 106154, 106230, 106231 

Гороховатський Володимир Олексійович 107140 

Горпинюк Оксана Петрівна 107082, 107301 

Грабар Наталія Михайлівна 106832, 107058 
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Грай Марина Петрівна 106942 

Граціотова Ганна Олександрівна 106598 

Гребеннік Ігор Валерійович 106967 

Гребенюк Володимир Іванович 106450 

Гребенюк Михайло Володимирович 107384 

Гребешкова Олена Миколаївна 106890, 106897 

Грейда Наталія Богданівна 107331 

Гриб'юк Олена Олександрівна 106706 

Грибова Діана Вікторівна 106173 

Григор'єв Георгій Дмитрович 107533 

Григор'єва Олеся Володимирівна 106028, 107387 

Гризовська Лілія Олександрівна 106683 

Гризун Людмила Едуардівна 107402, 107403 

Гриненко Михайло Васильович 107646 

Гринь Андрій Костянтинович 106558 

Гриньов Борис Вікторович 105919, 107218 

Грицай Ірина Олегівна 106578, 106692 

Гриценко Євген Васильович 106036 

Гриценко Ірина Валентинівна 106017, 106928, 106929 

Гриценко Ольга Вікторівна 106726, 107139 

Грищук Аліна Борисівна 107297 

Грищук Марія Іванівна 107621, 107641 

Грінберг Леон Михайлович 107505, 107507, 107521 

Грінченко Євген Миколайович 106331 

Громакова Наталія Юріївна 107658 

Громов Сергій Миколайович 106253 

Грохольський Володимир Людвігович 105979 

Груданов Олександр Миколайович 107386 

Грудєв Микита Андрійович 107216 

Грудзинська Аліна Василівна 107642, 107643 

Грушева Алла Андріївна 107138 

Губанова Ніно Нодарівна 106874, 106930, 106932, 106958, 106960, 107006, 

107007 

Губарєв Олександр Олегович 106866 

Губін Володимир Миколаєвич 106338, 106632 

Губін Микола Володимирович 106632 

Губін Сергій Вікторович 106115 

Гузенко Наталія Олександрівна 106025 

Гуменюк Анна Анатоліївна 106049 

Гумін Олексій Михайлович 106541 

Гунько Віталій Сидорович 106322 

Гура Надія Олегівна 106152 

Гураль Дмитро Михайлович 107635 

Гурін Руслан Сергійович 106319, 106320, 106425 

Гурова Аліса Володимирівна 106571 

Гурочкіна Вікторія Вікторівна 106446, 107479, 107620 

Гуртовий Юрій Валерійович 106254, 106757, 106758 

Гурчик Ганна Ігорівна 105920 

Гурчик Ігор Миколайович 105920 

Гусєв Олег Георгійович 106260 

Гусєв Олександр Юрійович 107111 

Гутнік Наталія Леонідівна 106036 

Давиденко Анатолій Миколайович 105997 

Давиденко Володимир Анатолійович 106881 
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Давиденко Людмила Валеріївна 106881 

Давиденко Ніна Володимирівна 106881 

Давиденко Юрій Олександрович 106010 

Давидов Денис Анатолійович 107304 

Давидова Анастасія Олександрівна 106709, 107304 

Давлетбаєва Любов Афанасіївна 107390 

Давнюк Юлія Валеріївна 106618 

Давтян Лена Левонівна 107454, 107525 

Данилевська Ірина Борисівна 107142 

Данилейко Олег Костянтинович 107368 

Даниленко Георгій Миколайович 106850 

Даниленко Олександр Васильович 106006 

Даниленко Олена Авксентіївна 107099 

Данилов Віталій Миколайович 106198, 106199 

Данильченко Андрій Юліанович 106569 

Данилюк В'ячеслав Олексійович 107152, 107153 

Данилюк Віталій Вячеславович 106361 

Данилюк Оксана Климівна 106201 

Данченко Олена Олександрівна 106448 

Данченко Сергій Леонідович 105942 

Данчук Вячеслав Володимирович 106662 

Данчук Вячеслав Володимрович 106661 

Данчук Олексій Володимирович 106661 

Дахно Лариса Олександрівна 107129 

Даценко Борис Макарович 106256 

Даценко Олексій Борисович 106256 

Двоєглазов Андрій Олександрович  106440 

Дворник Валентин Миколайович 107052, 107053 

Дворник Ольга Василівна 107427 

Дебич Марія Андріївна 107148 

Дегтярьов Олександр Олександрович 107472 

Дейнека Тетяна Анатоліївна 107665 

Дем'яненко Наталія Василівна 106616 

Дем'янець Людмила Леонідівна 107382 

Деменкова Світлана Дмитрівна 107613 

Демидко Дмитро Леонідович 107384 

Демидов Геннадій Григорович 106586 

Демидова Юлія Вячеславівна 106586 

Демідов Захар Георгійович 106331 

Демків Роман Ярославович 107058 

Демченко Владислав Миколайович 106093 

Демченко Наталія Анатоліївна 106709 

Денисенко Вероніка В'ячеславівна 106017 

Денисова Маргарита Федорівна 105988 

Денисова Юлія Сергіївна 107605 

Денисюк Ксенія Євгенівна 106868 

Дергачев Вячеслав Борисович 106439, 106441, 106442, 106443, 106444 

Дергачова Марія Георгіївна 106952 

Дерев'янко Тетяна Василівна 106431 

Деркач Кристіна Дмитрівна 106035 

Деркач Тетяна Миколаївна 106682, 106684, 106685, 106688 

Десятник Катерина Володимирівна 106082, 106083 

Дзеркаль Вікторія Миколаївна 106709 

Дзюба Майя Миколаївна 106201 
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Дзюба Оксана Миколаївна 105948 

Дзюба Тетяна Павлівна 107304 

Дзюбан Данило Володимирович 106730 

Дисковський Олександр Андрійович 106374 

Дівінська Наталя Олександрівна 107563 

Діденко Анастасія Володимирівна 107180 

Дідик Андрій Михайлович 107370 

Дідух Яків Петрович 107304 

Дікая Олександра Сергіївна 107032, 107033, 107034, 107035, 107036, 107037, 

107038, 107039, 107040 

Дільна Зоряна Федорівна 107082 

Діордій Катерина Василівна 107385 

Дмитренко Андрій Олександрович 106682, 106684, 106685, 106688 

Дмитренко Тетяна Анатоліївна 106682, 106684, 106685, 106688 

Дмитриченко Андрій Миколайович 106515 

Дмитриченко Артем Вадимович 106885 

Добржанський Олександр Олексійович 106049 

Добринський Володимир Семенович 107331 

Довбиш Анатолій Степанович 106653 

Довбня Світлана Борисівна 105953 

Довгалюк Ігор Борисович 106381 

Довганенко Роман Олександрович 106154 

Довгенко Яна Олексіївна 106170, 106254, 106337 

Довженко Євгенія Володимирівна 106509, 106510, 106512, 106513, 107266, 107481 

Довженко Оксана Олександрівна 106452, 106455, 106746 

Догадайло Яна Вікторівна 106008 

Долгих Олена Миколаївна 107576 

Долженко Антон Едуардович 105964 

Долинська Марія Степанівна 106835, 107067, 107068 

Доманська Галина Анатоліївна 106963 

Домброван Наталія Василівна 106887 

Донченко Сергій Леонідович 105941, 107113, 107114 

Дорожко Євген Вікторович 106766, 106768, 107017, 107234, 107235 

Дорожко Ірина Іванівна 107529 

Дороніна Тетяна Олексіївна 106273, 106518, 106909, 106914, 106915 

Дорош Андрій Йосипович 106499 

Дорош Йосип Мирославович 106499 

Дорош Ольга Степанівна 106499 

Дорошук Ганна Анатоліївна 106595, 106596, 106598 

Доценко Інна Олексіївна 106042 

Доценко Світлана Олексіївна 106183 

Драгобецький Володимир В'ячеславович 107575 

Драч Ірина Іванівна 107149 

Драчук Юрій Захарович 105925 

Дробова Надія Миколаївна 106725 

Дрозда Валентин Федорович 106661 

Дроздова Анна Олександрівна 107525 

Дронов Олексій Іванович 106826, 106827, 106828 

Дронова Вікторія Леонідівна 106826, 106827, 106828 

Дронова Тетяна Сергіївна 106556 

Дружинін Валерій Олегович 106402 

Дружиніна Вікторія Валеріївна 106397, 106398, 106399, 106400, 106401, 106402, 

106745 

Дубенко Андрій Євгенович 106403 
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Дубенко Світлана Дмитрівна 106942, 106946, 106947, 107243 

Дубина Дмитро Васильович 107304 

Дубінін Сергій Іванович 106098 

Дубініна Оксана Миколаївна 107076 

Дубовий Андрій Васильович 107635 

Дубоссарська Юліана Олександрівна 107634 

Дугієнко Наталя Олександрівна 107356, 107358, 107359 

Дугієнко Олександр Едуардович 107359 

Дуденко Олена Володимирівна 107190, 107191 

Дудінова Анастасія Володимирівна 106750, 106751, 106752 

Дудник Євгеній Геннадійович 106113, 106140 

Дудник Наталія Аркадіївна 106233, 106234 

Дудюк Володимир Степанович 107651, 107652 

Думенко Костянтин Миколайович 107457 

Дунаєвська Ольга Ігорівна 106447, 106460, 106485, 106858, 107078, 107405 

Дунець Андрій Сергійович 106588, 106589 

Дутка Василь Іванович 106058 

Дуткевич Тетяна Вікторівна 106206, 106207, 106208, 106209, 106210 

Дутко Альона Олександрівна 106832 

Духневич Андрій Вікторович 106839, 106840, 106841, 106842, 106844 

Дьомін Олександр Євгенійович 107195 

Дьяконенко Лариса Петрівна 107659 

Дьяченко Андрій Петрович 105998 

Дьяченко Ілона Володимирівна 105998 

Дяк Крістіна Вікторівна 106118, 106119, 106120, 106121, 106122 

Дячков Дмитро Володимрович 107309, 107313 

Епішев Юрій Юрійович 107591 

Євдокимов Віктор Федорович 105997 

Євсєєв Андрій Сергійович 107022, 107023 

Євсєєва Ольга Олексіївна 107020, 107021, 107022, 107024 

Євтушенко Марія Михайлівна 105937 

Євхутич Ірина Миколаївна 107058 

Єгорова Христина Дмитрівна 106728 

Єльникова Галина Василівна 106435 

Єльнікова Юлія Василівна 106660 

Єльчанінова Тетяна Миколаївна 106671 

Ємельянова Світлана Миколаївна 107304 

Ємельянова Тетяна Вікторівна 106342 

Ємець Володимир Андрійович 106767, 106769, 107236, 107237 

Єрис Любов Борисівна 107052 

Єрмакова Анастасія Андріївна 106018 

Єрошенко Галина Анатоліївна 106099, 106180 

Єрьоміна Лілія Євгенівна 107169 

Єсімов Сергій Сергійович 106543 

Єсіна Ольга Геннадіївна 106833 

Єфименко Владислав Петрович 107452 

Єфименко Тетяна Іванівна 106179 

Єфімов Володимир Веніамінович 106627, 106628 

Єфімова Влада Антонівна 106868 

Жабенко Олександр Вікторович 107563 

Жабєєв Володимир Павлович 106882 

Жабєєв Георгій Володимирович 106882 

Жабєєв Павло Володимирович 106882 

Жабєєва Ірина Анатоліївна 106882 
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Жабін Сергій Олександрович 106888 

Жабчик Людмила Сергіївна 107060 

Жарікова Людмила Володимирівна 105943 

Жарков Олександр Вікторович 107189, 107686 

Жаркова Альбіна Володимирівна 105938 

Жванія Тарас Валеріанович 106638, 106674 

Ждан Вячеслав Миколайович 107052, 107053 

Жданов Володимир Вікторович 106104 

Жернов Сергій Володимирович 107478 

Живецька-Денисова Алла Антонівна 106223 

Животовська, Ганна Михайлівна 105944 

Жила Тетяна Іванівна 106147 

Жилка Надія Яківна 107634 

Жильцов Олексій Борисович 106681 

Жиляєв Ігор Борисович 107150 

Жинжа Микола Миколайович 106973 

Жихар Єлизавета Андріївна 106611, 106612, 106624 

Жменько Зоя Володимирівна 107467, 107468 

Жук Світлана Іванівна 107634 

Жук Юрій Володимирович 107618 

Жуков Костянтин Вікторович 107421 

Жукова Оксана Анатоліївна 107421 

Жукова Юлія Миколаївна 106898, 106899, 107294, 107295, 107296 

Жуковицький Ігор Володимирович 106532, 106533 

Журавська Ірина Миколаївна 107018, 107214, 107427 

Журавська Наталія Євгенівна 106270, 106271, 106272 

Журбенко Валентина Йосипівна 106128 

Заболотна Ірина Іванівна 106014 

Заболотня Тетяна Миколаївна 106089, 106090, 106091, 106092, 106093, 106094, 

106095 

Зав'ялова Катерина Вадимівна 107207 

Завадських Ганна Миколаївна 106701 

Завгородній Ігор Володимирович 107567 

Завгородня Анна Віталіївна 106094 

Загірняк Денис Михайлович 107649 

Загородня Юлія Володимирівна 106265, 106383, 106920, 106921, 106924 

Загорулько Катерина Юріївна 107397 

Загорянська Олена Леонідівна 106166, 106167, 106401, 106745, 106747 

Загорянський Володимир Георгійович 106747 

Задвірна Вікторія Петрівна 106036 

Задиранчук Оксана Юріївна 107397, 107398 

Задорожна Ольга Романівна 106516 

Заєць Олександр Михайлович 105978 

Зайцев Юрій Іванович 106858, 106859, 106860, 106861 

Зайцева Анастасія Вікторівна 106203 

Зайцева Інна Веніамінівна 107138 

Зайцева Лариса Іванівна 106804, 106805, 106806, 106807, 106808, 106809, 

106810, 106811 

Зайцева Олена Іванівна 107348, 107679, 107680 

Закалик Галина Михайлівна 106720 

Залєвський Михайло Віталійович 107523 

Залознова Юлія Станіславівна 105923, 105925 

Замелюк Марія Іванівна 107274 

Запороженко Олександр Юрійович 106036 
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Запорожець Юлія Анатоліївна 107670, 107671 

Запотічна Роксолана Андріївна 107253 

Зарецький Микола Олександрович 106340, 106341, 107201 

Зарудняк Наталя Іванівна 106235, 106236 

Засуха Ігор Петрович 106626, 106818, 106819, 107321 

Захарова Валерія Олександрівна 106744 

Захарова Еліна Володимирівна 106771, 107017, 107228, 107232, 107234 

Захарченко Віталій Іванович 106031, 106085, 106086, 106087, 106088 

Захарченко Олена Григорівна 105939, 106173, 106597, 106599 

Захарчин Наталія Геннадіївна 106494, 106495, 106496, 106497, 106498 

Заяць Євген Євгенович 106095 

Заяць Ольга Степанівна 106832 

Звєряков Михайло Іванович 106215, 106216 

Звягольська Ірина Миколіївна 106431 

Зеленко Олександр Валерійович 106113, 106140 

Землянкін Анатолій Іванович 105923 

Землянська Аліна Вікторівна 106174, 106175, 106351, 106721 

Землянський Анатолій Миколайович 106174, 106175 

Зикун Наталія Іванівна 106136, 106137 

Зиненко Єлізавета Олександрівна 107591 

Зирянська Вікторія Євгенівна 107464 

Зінченко Алла Григорівна 106179 

Зінченко Віктор Вікторович 107151 

Злотніков Андрій Львович 106959, 107622 

Зозулинець Вікторія Василівна 107318 

Зоідзе Діана Романівна 106866, 106867, 106869 

Зоря Олексій Петрович 106616 

Зубенко Василь Васильович 107143 

Зубрицька Анастазія Іванівна 106152 

Зуєв Ігор Олександрович 106673 

Зуйков Олександр Ігорович 107355 

Ібатуллін Шаміль Ільдусович 106499 

Іван Лукавий (псевдонім) 107488 

Іваницька Ніна Олександрівна 107316 

Іваничко Василь Васильович 107539 

Іванишин Юрій Іванович 107049 

Іванов Валерій Геннадійович 106967 

Іванов Геннадій Олександрович 107094, 107456, 107457 

Іванова Вікторія Дмитрівна 106348 

Іванова Жанна Андріївна 106905 

Іванюк Артем Станіславович 106028 

Іванюк Богдан Михайлович 106096 

Іващенко Алла Іванівна 106483, 107246 

Івершинь Анжеліка Геннадіївна 107181, 107182, 107183, 107184, 107185 

Іжа Микола Михайлович 106068 

Ільків Наталія Володимирівна 106835, 107067, 107068 

Ільков Василь Васильович 106578 

Ільницька Наталія Ігорівна 106784 

Ільницький Василь Іванович 106648, 106649, 106784 

Ільченко Олександр Васильович 107273, 107276, 107277, 107278, 107279 

Ільченко Тетяна Вікторівна 106487, 106489, 106490 

Індика Світлана Ярославівна 106056 

Ісай Юлія Михайлівна 105934, 105935 

Ісенко Віталій Васильович 107491 
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Ісичко Людмила Володимирівна 106756 

Іскендерова Ельнара Адалетовна 106047 

Ісмайлов Карен Юрійович 105977, 105978, 105979 

Іфтодій Андрій Григорович 106450, 106459 

Ішкова Яна Анатоліївна 107559 

Іщейкін Костянтин Євгенович 106072 

Іщенко Людмила Мар'янівна 106661 

Іщенко Ніна Андріївна 106339 

Йосипенко Людмила Василівна 106318 

Кабаченко Володимир Петрович 107115, 107224, 107225 

Кадемія Майя Юхимівна 106220 

Кадирус Ірина Григорівна 106354, 106355, 106356 

Казаннікова Олена Василівна  106695, 106696, 106697 

Казаченко Людмила Михайлівна 106765, 106768, 107014, 107017, 107229, 107230, 

107235 

Калатур Катерина Анатоліївна 106875 

Калашнікова Світлана Андріївна 107149 

Калита Олена Петрівна 106138, 106139 

Калуга Ольга Василівна 106906 

Кальченко Сергій Володимирович 106015 

Кальчук Інна Володимирівна 107474 

Калюжний Микола Михайлович 106155 

Камишан Анна Павлівна 107644 

Камінська Наталія Вікторівна 107127 

Камінський Вячеслав Володимирович 107634 

Канюк Генадій Іванович 106434 

Капітаненко Наталія Петрівна 106039, 106630 

Каплунський Олександр Андрійович 106027 

Капустник Валерій Андрійович 107567 

Капшук Олег Миколайович 107635 

Карабаш Леонід Віталійович 106746 

Карабута Олена Павлівна 106617, 106711, 106714, 106715 

Караїм Ольга Анатоліївна 107336, 107337, 107339, 107340, 107476 

Карафетов Володимир Олександрович 107170, 107171, 107172, 107173, 107174, 107175, 

107176, 107177, 107178, 107179 

Карачун Оксана Геннадіївна 107131 

Каращук Геннадій Васильович 106955 

Карпенко Лариса Михайлівна 105941, 107114 

Карпінська Наталія Володимирівна 106837, 106838, 106840, 106842, 106843, 106844 

Карпов Володимир Анатолійович 106178 

Карсканова Світлана Вікторівна 106012 

Карташов Олексій Вікторович 106735 

Касіянчук Василь Дмитрович 106969 

Касярум Сергій Олегович 107363 

Катеринчук Катерина Володимирівна 106936, 106937, 106938, 106939, 106940, 106949 

Качайло Андрій Костянтинович 107324 

Качан Ігор Сергійович 107566 

Качур Віра Олегівна 106369, 106370, 106371, 106372 

Кашуба Віталій Олександрович 107338 

Кащук Катерина Василівна 107384 

Кащук Мар'яна Григорівна 107255 

Квітка Михайло Євгенійович 106883 

Кельман Лідія Михайлівна 106832 

Керимова Світлана Валеріївна 107445 
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Кир'язова Тетяна Олександрівна 106833 

Кирийчук Дмитро Леонідович 107164, 107165 

Кирилюк Володимир Вікторович 106888 

Кирисов Ігор Геннадійович 106727 

Кирко Діана Володимирівна 107622 

Кисельова Наталія Валентинівна 107452 

Кисіль Тетяна Миколаївна 106889 

Кислий Віталій Дмитрович 106959 

Кифяк Василь Федорович 106343 

Кицак Тарас Григорович 107098 

Ківва Тетяна Степанівна 106159 

Кізім Світлана Степанівна 106022, 107323 

Кізляр Олександр Олександрович 107269 

Кійченко Поліна Віталіївна 107441 

Кіндратець Олена Миколаївна 106011, 106429 

Кіра Тейл (псевдонім) 107270 

Кіт Лариса Миколаївна 106457, 106488, 106656, 106760 

Клименко Анастасія Іллівна 106639, 106640, 106641 

Клименко Вікторія Анатоліївна 106725 

Клименко Віталій Миколайович 106709 

Клименко Наталія Григорівна 106484, 106486 

Клименко Олександр Миколайович 106211, 107305 

Климкевич Роксолана Андріївна 107082 

Климова Світлана Олегівна 106874, 106930, 106932, 106958, 107006 

Климович Світлана Миколаївна 106617, 106703, 106712, 106713, 106715 

Клімова Ірина Михайлівна 106342, 106344, 106345, 106346, 106352 

Клітіна Олександра Петрівна 105957 

Клодьєн Ексбраят 107623 

Клочко Ліна Андріївна 106684, 106688 

Кльосов Юрій Ігорович 106730 

Клюєва Сніжана Дмитрівна 106131, 106132, 106133, 106134, 106135 

Клюшин Дмитро Анатолійович 106332 

Князєв Володимир Володимирович 106702 

Кобельнюк Павло Іванович 107133 

Кобець Сергій Петрович 106066 

Кобзєва Юлія Андріївна 106673, 107089, 107360 

Кобцева Олена Анатоліївна 106014 

Ковалевська Алла Володимирівна 107008 

Коваленко Андрій Анатолійович 107303 

Коваленко Андрій Іванович 106967 

Коваленко Віктор Вікторович 106002, 106430 

Коваленко Вікторія Володимирівна 106214, 106215, 106216, 106217, 106218, 106833 

Коваленко Ігор Михайлович 105965 

Коваленко Інна Анатоліївна 106933, 106934, 106935, 106948, 106949 

Коваленко Кірілл Максимович 107606 

Коваленко Людмила Олександрівна 106772, 107017, 107235, 107236, 107237 

Коваленко Надія Олександрівна 107645 

Коваленко Олександр Анатолійович 107472 

Ковалик Оксана Анатоліївна 107430, 107431, 107432 

Ковалів Мирослав Володимирович 106543 

Коваль Аліна Сергіївна 107454, 107526 

Коваль Олег Володимирович 106883, 106884 

Коваль Ольга Миколаївна 106463, 106464, 106465, 106466, 106467, 106468, 

107509, 107510, 107511, 107512 
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Ковальов Анатолій Іванович 106178 

Ковальов Богдан Леонідович 105947 

Ковальов Віталій Валерійович 106421, 106422, 106423, 106424 

Ковальова Дар'я Андріївна 107021, 107025 

Ковальчук Надія Миколаївна 107330, 107333, 107334, 107465, 107466, 107477 

Ковальчук Наталія Дмитрівна 105981 

Ковальчук Олександр Юрійович 107318, 107319, 107538, 107539 

Ковальчук Олександра Сергіївна 105941, 107114 

Ковальчук Олена Юріївна 106282 

Ковалюк Дмитро Олександрович 107670, 107671 

Кованова Елеонора Миколаївна 106180 

Ковбатюк Георгій Олександрович 107155 

Ковтун Артем Сергійович 106092 

Ковтун Віталій Анатолійович 105973, 105974, 105975 

Ковтуненко Ксенія Валеріївна 106031, 106085, 106086, 106087, 106088 

Ковтуненко Юрій Володимирович 106031, 106085, 106086, 106087, 106088 

Ковтунець Володимир Віталійович 107150 

Когут Юрій Іванович 106552 

Кожевникова Алла Власівна 107672, 107673 

Кожевнік Катерина Олександрівна 106151 

Кожокар Марина Василівна 106516, 106518, 106913, 106914, 106915 

Козаченко Юлія Анатоліївна 106613, 106615 

Козирацький Євген Олександрович 106440 

Козирєва Олена Вадимівна 106992, 107536 

Козловська Ірина Михайлівна 106450, 106459 

Козяр Галина Володимирівна 105991 

Кокорєва Ольга Володимирівна 107345, 107348, 107349 

Кокоріна Галина Василівна 106004 

Колб Олександр Григорович 106541 

Колесник Алла Георгіївна 106212 

Колесник Андрій Павлович 105938 

Колесник Михайло Юрійович 106629, 107566 

Колесник Оксана Леонідівна 107262 

Колесник Павло Олегович 105938 

Колесник Тетяна Василівна 107370 

Колесніченко Віталій Миколайович 107428 

Колесніченко Дмитро Вадимович 107542, 107543 

Колісник  Володимир Володимирович 106957 

Колісник Вікторія Іванівна 106155 

Колмик Олег Олександрович 106331 

Колодка Андрій Валентинович 107384 

Колосніченко Олена Володимирівна 106941, 107262 

Колосок Світлана Іванівна 106823, 107637 

Колот Анатолій Михайлович 107099 

Колотуха Сергій Миколайович 106590 

Колтунов Дмитро Миколайович 106780, 106781 

Коляда Тетяна Анатоліївна 107469, 107470 

Комар Катерина Вадимівна 107398 

Комар Катерина Вячеславівна 105990 

Комарницька Ірина Іванівна 105991 

Комарницька Наталія Тимофіївна 107616 

Комаровський Віктор Вікторович 106068 

Комаровський Іван Вікторович 106068 

Компаній Наталія Анатоліївна 106919 



Авторське право і суміжні права. Бюлетень № 66, 2021 

 

807 

Повне ім'я та/або псевдонім 

 автора (авторів) творів 

Номер свідоцтва 

Конарська Аліна В'ячеславівна 106931 

Кондратюк Леся Миколаївна 107384 

Коннов Михайло Сергійович 106964 

Коновальчук Надія Олександрівна 107139 

Кононенко Олександр Іванович 106052 

Кононова Ірина Володимирівна 106900 

Конопліна Олена Олександрівна 106902, 106904 

Коньков Дмитро Геннадійович 107634 

Копєйцева Людмила Петрівна 106351 

Копичко Юлія Геннадіївна 105976 

Коплик Ігор Володимирович 107491 

Копняк Катерина Валентинівна 106722 

Корадіні Едіта Людвігівна 106405 

Корбут Євген Валентинович 107612 

Корж Наталія Миколаївна 107580 

Коржов Євгеній Іванович 106709 

Коритник Лілія Петрівна 106179 

Корнелюк Ольга Антонівна 106038 

Корнилюк Анна  Валентинівна 107246 

Корнилюк Анна Валентинівна 106483 

Корнієнко Олександр Сергійович 107415 

Корніль Тетяна Леонівна 106190, 106192, 106193, 106194, 106861 

Коробов Артем Геннадійович 106340, 106341, 107201 

Коробова Ірина Володимирівна 106075, 106076 

Коробчинський Кирил Петрович 106735 

Корогод Лариса Перівна 106230 

Корогод Лариса Петрівна 106153, 106154, 106231, 106267 

Король Марина Сергіївна 106953 

Коростіянець Тамара Петрівна 107599, 107600, 107601, 107602, 107603 

Коротюк Оксана Вікторівна 107209 

Корпач Анатолій Олександрович 106055 

Корпач Олексій Анатолійович 106055 

Коршевнюк Тетяна Валеріївна 107144 

Коршенко Вадим Анатолійович 106331 

Косарчук Ольга Вікторівна 107322 

Косенчук Володимир Олександрович 106363 

Косиченко Олександр Олександрович 106374 

Косовець Олена Павлівна 105999, 106000 

Костенко Олег Васильович 107633 

Костікова Ілона Іванівна 106117 

Костюк Максим Геннадійович 106763 

Котенко Андрій Всеволодович 107437 

Котик Тарас Любомирович 107621, 107641 

Котикова Олена Іванівна 105921, 105922 

Котляр Володимир Васильович 107667 

Котова Інна Миколаївна 106178 

Кофанов Андрій Віталійович 105917 

Кофанова Олена Сергіївна 105917 

Коцаренко Віктор Олексійович 107226 

Кочерган Валерій Сергійович 106951 

Кочешкова Ірина Миколаївна 105925 

Кочмар Володимир Сергійович 106417, 106418, 106419, 106420 

Кочура Володимир Олександрович 106870 

Кошева Катерина Володимирівна 106160 
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Кошелєв Василь Олександрович 107186, 107187 

Кошелєв Олександр Іванович 107187 

Кравець Олена Валеріївна 107180 

Кравець Ольга Василівна 106356 

Кравець Петро Олексійович 106034 

Кравченко Алла Василівна 106153, 106154, 106230, 106231, 106267 

Кравченко Володимир Іванович 106702 

Кравченко Дмитро Вадимович 105963 

Кравченко Оксана Олексіївна 107385 

Кравченко Олена Анатоліївна 106479 

Кравченко Олена Вікторівна 106579 

Кравченко Олена Володимирівна 106824, 106825, 107636, 107638, 107639 

Кравченко Сергій Іванович 107578 

Кравчук Ігор Юрійович 106621 

Кравчук Надія Леонідівна 107126 

Кравчук Оксана Іванівна 107099, 107100, 107101 

Крайова Олена Володимирівна 107384 

Крамаренко Валентина Олександрівна 107307 

Крамаренко Галина Олександрівна 106763 

Крамаренко Костянтин Олександрович 106256 

Крамаренко Олена Анатоліївна 107285, 107291, 107292, 107293 

Крамченкова Віра Олександрівна 106573, 106574, 106675, 107091, 107424 

Красніков Ігор Леонідович 107613 

Краснодєд Тетяна Леонідівна 105939 

Краснопольський Владлен Борисович 105936 

Краснощок Роман Миколайович 107080 

Краснянський Олександр Миколайович 107240 

Красота-Мороз Ганна Ігорівна 106150 

Красько Владислав Васильович 106176 

Красюк Юлія Миколаївна 106892, 106893, 106895 

Краус Наталія Миколаївна 106360 

Кретов Дмитро Юрійович 106217 

Кривда Валентина Савівна 106234 

Кривенко Ольга Петрівна 106975 

Кривенко Павло Васильович 107319 

Крижанівський Сергій Сергійович 106979, 106980 

Крижевська Світлана Григорівна 107116, 107117, 107118 

Крижна Вероніка Аркадіївна 107290 

Крикун Вікторія Дмитрівна 107384 

Крикун Юрій Станіславович 106583 

Крилов Дмитро Валерійович 106458 

Кримова Наталія Олексіївна 107552, 107553, 107555, 107557, 107558 

Криницька Марія Василівна 107632 

Крисан Олександр Володимирович 106730 

Криськов Олег Дем'янович 106347 

Кричун Ігор Іванович 107357 

Крук Леся Анатоліївна 106053, 106054 

Крутякова Валентина Іванівна 106205 

Крухмаль Олена Валентинівна 107590 

Ксенія Ельтухі (псевдонім) 106246 

Кубанов Руслан Анатолійович 107381 

Кубарева Ірина Володимирівна 106897 

Кубарєва Ірина Володимирівна 106890, 107154 

Кубатко Олександр Васильович 105947 
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Кудінов Вадим Анатолійович 105912 

Кудрявцева Надія Іллівна 106004 

Кудрявцева Оксана Володимирівна 107015 

Кудрявцева Олена Альбертівна 106275, 106276, 106277, 106278, 106280 

Кудряшов Гліб Олексійович 106734 

Куземко Анна Аркадіївна 107304 

Кузнецов Олексій Ігоревич 106575, 106672, 107426 

Кузнець Тетяна Володимирівна 106410, 106411, 106412 

Кузнєцов Костянтин Сергійович 106126 

Кузнєцова Ірина Григорівна 106452 

Кузнєцова Оксана Володимирівна 107663 

Кузьменко Юлія Василівна 106887 

Кузьмін Михайло Володимирович 107531 

Кузьмін Олександр Анатолійович 106057 

Кузьміна Олена Михайлівна 106722 

Кузьмінський Анатолій Іванович 107365 

Кузьо Любов Іванівна 107255, 107256 

Кукса Ірина Миколаївна 105940 

Кулакова Світлана Юріївна 106071, 106990 

Кулачек Вероніка Тарасівна 106459 

Кулачек Ярослав Вячеславович 106450, 106459 

Куликова Лілія Борисівна 107065 

Куліков Петро Мусійович 106272, 107380, 107519 

Кулікова Олена Олександрівна 106189, 106191, 106195, 106338, 106453, 106456, 

106631, 106632, 106633 

Куліца Олег Сергійович 106157 

Кульбачний Сергій Володимирович 106386, 106387, 106388, 106389, 106390 

Кульбашна Ярослава Аркадіївна 106744 

Кульгавець Христина Юріївна 107067 

Купіна Ірина Олександрівна 107159, 107160, 107161, 107162, 107163 

Купчик Лариса Євгенівна 106097, 106111, 106201 

Купчук Ігор Миколайович 107370 

Кур'янович Ганна Євгенівна 107265 

Курбатов Сергій Володимирович 107151 

Курилін Іван Ростиславович 105909, 105910, 105911, 105915 

Курило Тетяна Вячеславівна 107058 

Куріненко Володимир Леонідович 105955 

Куровська Дар'я В'ячеславівна 106274 

Курочкин Микола Олександрович 106241 

Куспляк Ігор Сергійович 106068 

Кустов Ігор Ігорович 106620 

Кутіков Олександр Євгенович 107459, 107460, 107461, 107462, 107463 

Куценко Сергій Іванович 107120, 107121 

Куценко Станіслав Васильович 106157 

Куцяк Олександр Анатолійович 106972 

Кучер Віталій Орестович 107058 

Кучер Оксана Олександрівна 107304 

Кучеренко Наталія Сергіївна 106959 

Кучеренко Сергій Михайлович 106959 

Кучерова Ганна Юріївна 107180 

Кучерява Мар'я Василівна 106179 

Кучерява Тетяна Олексіївна 106892 

Кучерявий Дмитро Іванович 106030 

Кушик-Стрельніков Ярослав Володимирович 107381, 107519 
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Лавний Василь Володимирович 107317 

Лаврентьєва Ірина Вікторівна 107541 

Лавринович Олена Анатоліївна 106514 

Лаврушко Світлана Іванівна 106865 

Лагно Анастасія Олексіївна 106089 

Лазаренко Наталя Василівна 107608 

Лазаренко Світлана В'ячеславівна 106582, 106704, 106705, 106707, 106908 

Лазня Олексій Олексійович 106634 

Лазуренко Богдан Олександрович 106702 

Лакида Іван Петрович 106665, 106666 

Лана Ра (псевдонім) 107119 

Лановенко Юлія Іванівна 106123, 107202 

Лапкін Олександр Іванович 107013 

Лапкіна Інна Олександрівна 107013 

Ларіонова Катерина Леонідівна 106043 

Ларкіна Світлана Олександрівна 107675 

Лащук Наталія Романівна 107082, 107300 

Лебедєва Вікторія Володимирівна 106183 

Лебедь Віктор Леонідович 106036 

Левицька Валентина Анатоліївна 107274 

Левін Олег Леонідович 106200 

Левіщенко Олена Степанівна 105948 

Левченко Олександр Миколайович 107029 

Левченко Ольга Павлівна 106008 

Левченко Ярослава Сергіївна 106642 

Левчук Святослав Євлогійович 107320, 107322 

Легкоконець Ольга Валеріївна 105942, 107113, 107114 

Лелека Тетяна Олександрівна 106759, 106761 

Леонтьєва Ліна Віталіївна 106061, 106064 

Лепа Вілена Вікторівна 105925 

Леськів Галина Зіновіївна 106880 

Лесюк Ганна Володимирівна 105958 

Леушина Олена Анатоліївна 106599 

Лещина Ірина Володимирівна 107567 

Лещинська Олена Альбертівна 106719, 106720 

Лещинський Віктор Петрович 106623 

Лещінський Віктор Петрович 107381 

Лєсніченко Ніна Павлівна 106574 

Лисаченко Ігор Григорович 107613 

Лисенко Людмила Миколаївна 107425 

Лисенко Ольга Михайлівна 106998, 106999, 107055, 107069, 107070 

Лисенко Світлана Олександрівна 106153, 106154, 106230, 106231, 106267 

Лисенков Володимир Олександрович 105992 

Литвак Людмила Лейбівна 107123, 107130 

Литвин Василь Володимирович 106034 

Литвин Оксана Степанівна 106681 

Литвиненко Наталія Володимирівна 107054 

Литвинчук Ілля Володимирович 106040 

Литовко Сергій Іванович 106602, 106604, 106605, 106606, 106607 

Литовченко Ірина Юріївна 107052, 107053 

Ліб Ульяна Миколаївна 106323, 106324, 106325, 106326, 106327, 106328, 

106329, 106330 

Лівшиць Людмила Аврамівна 107204, 107528 

Лігарев Микола Владленович 106036 
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Ліговська Вероніка Олексіївна 107393 

Лінник Борис Степанович 107547 

Лінник Ганна Борисівна 107547 

Ліпіч Людмила Михайлівна 106514 

Лісіцина Юлія Олександрівна 106539, 107082 

Лісогор Віталій Григорович 105909, 105915 

Літвінова Олена Валеріївна 105917 

Літвінчук Альона Теофанівна 106097, 106111, 106201 

Літовченко Олена Леонідівна 107567 

Літовченко Ольга Василівна 107287, 107288, 107343, 107344 

Ліфіренко Микола Миколайович 106623 

Лобач Лариса Миколаївна 106002, 106430 

Лобач Наталія Вячеславівна 106755, 106756 

Ловінська Людмила Геннадіївна 106179 

Логвиненко Олександр Степанович 107581 

Лоза Наталя Адольфівна 106566, 106567, 106568 

Лозинський Юрій Романович 106543 

Лозко Андрій Андрійович 105928 

Лозова Юлія Вікторівна 106191, 106456, 106632 

Лойко Валерія Вікторівна 107592, 107593, 107594, 107595, 107596 

Лойко Дар'я Миколаївна 107593 

Лойко Єлизавета Миколаївна 107594 

Локшин Сергій Юрійович 106113, 106140 

Лола Юлія Юріївна 106005, 106050 

Ломакін Андрій Валентинович 107444 

Ломакіна Надія Петрівна 105943 

Ломакіна Ольга Сергіївна 106169, 106333 

Лопапщук Дмитро Іванович 106021 

Лопіна Наталія Андріївна 107125, 107128 

Лопушинський Іван Петрович 106288, 106289 

Лопушняк Галина Степанівна 106845, 107098, 107099, 107100, 107101 

Луговий Володимир Іларіонович 107148 

Лукаш Галина Павлівна 107598 

Лукащук Галина Богданівна 105996 

Лунгол Ольга Миколаївна 106961 

Луньова Марія Валентинівна 106757, 106758 

Луньова Ольга Костянтинівна 106217 

Лупай Ольга Юріївна 107350 

Луценко Галина Павлівна 106397, 106398, 106399, 106402 

Любчик Леонід Михайлович 106447, 106460, 106461, 106462, 106485, 106861, 

106862 

Любчик Олександр Антонович 107031 

Люльчак Світлана Юріївна 106022, 106023, 106024, 106220, 107323 

Лябах Наталя Василівна 107622 

Лякса Андрій Володимирович 106583 

Лясота Тетяна Іванівна 106518, 106913, 106914, 106915 

Лях Ірина Іванівна 105923 

Лях Олександр Віталійович 105925 

Ляш Андрій Олексійович 106618 

Ляшенко Лілія Іванівна 106002, 106430 

Ляшенко Олена Миколаївна 107164, 107165 

Ляшкевич Антоніна Іванівна 106650, 106651 

Лященко Вячеслав Іванович 105923 

Маглюй Сергій Анатолійович 106156 
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Магро Валерій Іванович 106375, 106404, 107111 

Мажаренко Катерина Петрівна 106731, 106985 

Мазан Сергій Миколайович 106546 

Мазур Ігор Леонідович 107666 

Майкут Христина Василівна 106832 

Макаренко Інна Олександрівна 106660, 106825 

Макаренко Стефанія Стефанівна 106719 

Макарова Юлія Олександрівна 107244 

Макарчук Олена Геннадіївна 106517, 106524, 106525, 106526, 106527 

Макатьора Дмитро Анатолійович 107380, 107381, 107519 

Макєшина Юлія Вікторівна 106153, 106154, 106230, 106231, 106267 

Максимов Сергій Борисович 106265, 106266, 106922 

Максимович Роман Львович 107082 

Макуха Сергій Миколайович 106217 

Малаховський Дмитро Олександрович 106026, 106654 

Малашенко Наталія Юріївна 107129 

Малина Ірина Анатоліївна 106822 

Малихіна Олена Євгеніївна 107529 

Малишко Євгенія Олегівна 105952 

Мальована Олена Олександрівна 106455, 106746 

Маляр Станіслав Анатолійович 107594, 107595, 107596 

Малярчук Ольга Георгіївна 106888, 106890, 106897 

Мамонтова Елла Вікторівна 105959 

Маньковський Дмитро Станіславович 107061, 107073, 107407, 107409, 107455 

Мардарова Ірина Костянтинівна 106297, 106298, 106299, 106300, 106301 

Маринчина Ірина Миколаївна 106240, 106405, 106407, 106408, 106409 

Мартиненко Олена Вікторівна 106285 

Мартос Світлана Андріївна 106617, 106712, 106713, 106714, 106715 

Марущак Сергій Миколайович 107416 

Марценюк Лариса Володимирівна 107090 

Марцинів Олег Дмитрович 106162, 106163 

Марчак Ігор Васильович 107046 

Марчак Роман Васильович 107046 

Марченко Василь Васильович 106188 

Марченко Ірина Ярославівна 106002, 106430 

Маршавін Юрій Миколайович 107101 

Маслій Олександра Анатоліївна 106096, 106428 

Маслобойщиков Михайло Сергійович 107648 

Маслова Марія Олександрівна 107392 

Матвєєва Ірина Олександрівна 107489 

Матвєєнко Ірина Володимирівна 106068 

Матвійчук Леся Олексіївна 106043 

Матрос Ольга Олександрівна 106232 

Матчіна Жанна 106112 

Матюк Тетяна Володимирівна 107677, 107678 

Махота Дмитро Павлович 107000 

Мацюк Зоряна Сергіївна 106077, 106078, 106079, 106080, 106081 

Медведєва Олена Михайлівна 107618 

Медведь Володимир Ісаакович 107634 

Меднікова Ганна Ігорівна 107092 

Мезерна Марія Віталіївна 106461 

Мейтіна Катерина Сергіївна 107480 

Мелех Любомира Володимирівна 106477, 106478, 106835, 107067, 107068 

Мелешко Олександр Миколайович 106634 
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Меліхова Ольга Олексіївна 105941, 107114 

Мельник Леонід Григорович 105947 

Мельник Олександр Вікторович 106870 

Мельник Сергій Вікторович 107150 

Мельниченко Віктор Іванович 106942, 106947, 107243 

Мельніченко Володимир Володимирович 107564 

Мендус Сергій Іванович 105917 

Меняйло Вікторія Іванівна 106365 

Меняйлов Євген Сергійович 107614, 107615, 107617 

Мердух Світлана Леонідівна 107670, 107671 

Меркулов Миколай Миколайович 106088 

Меркулова Наталя Володимирівна 107554 

Меркулова Ніна Федорівна 107399, 107400, 107413 

Меркулова Тетяна Валентинівна 106850 

Мєлков Юрій Олександрович 107151 

Миколенко Олена Петрівна 107530 

Миколюк Оксана Анатоліївна 107379 

Миронченко Каріна Олегівна 106070 

Митрофанов Павло Борисович 106010 

Михайлів Марія Омелянівна 106832 

Михайліченко Микола Васильович 106664 

Михайлюк Михайло Андрійович 106388, 106389, 106390, 106391, 106392 

Михаліцька Наталія Ярославівна 105991 

Мідик Світлана Вікторівна 106661, 106662 

Мізік Юлія Ігорівна 106902, 106904 

Міквабішвілі Марина Валеріївна 106186 

Мільков Володимир Леонідович 107377, 107378 

Мірза Роман Олександрович 105993 

Міроненко Дмитро Сергійович 106676, 106907 

Мірошниченко Ірина Григорівна 106966 

Мірошниченко Микола Юрійович 107342 

Мірошниченко Олеся Володимирівна 106657, 106824, 107636, 107638, 107639 

Мірошніченко Наталія Миколаївна 106125, 107226, 107227 

Міхлін Юрій Володимирович 107075 

Міщенко Марина Михайлівна 107369, 107373 

Міщенко Марина Сергіївна 107385 

Міщук Галина Юріївна 106181, 106710, 107584 

Міщук Інна Володимирівна 106618 

Мовчан Анатолій Васильович 106538 

Могиленець Олена Іванівна 107413 

Мозгова Юлія Володимирівна 107384 

Мокрик Олександра Миколаївна 106826, 106827, 106828 

Мокрицька Наталія Петрівна 106835, 107067 

Мокрицький Михайло Юрійович 106634 

Молодичук Ольга Андріївна 107192 

Молоштан Дмитро Васильович 106747, 107575 

Молчанова Ірина Сергіївна 106228 

Монастирський Григорій Леонардович 107536 

Морзе Наталія Вікторівна 107633 

Мороз Ірина Вікторівна 107109 

Мороз Катерина Юріївна 106572 

Мороз Микола Миколайович 107573 

Мосейчук Юрій Юрійович 106273, 106516, 106909 

Москаленко Альона Сергіївна 106340, 106341, 107201 
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Москаленко В'ячеслав Васильович 106340, 106341, 107201 

Москаленко Володимир Валентинович 106183 

Москаленко Наталія Василівна 106267 

Москаленко Олена Іванівна 106759 

Москалець Наталя Василівна 107078 

Москальова Людмила Юріївна 107193, 107194, 107197, 107198 

Москалюк Олександр Петрович 106450 

Москвяк Наталія Володимирівна 106449 

Моссоковська Світлана Леонідівна 107669 

Мошинська Олена Володимирівна 106732 

Мошковська Людмила Миколаївна 106644, 106645, 106646 

Музика Денис Станіславович 106261, 106263 

Музика Олександр Леонідович 105989 

Муленко Юлія Віталіївна 106555 

Мулик Катерина Олександрівна 107497, 107498, 107499, 107506, 107508 

Муравльов Володимир В'ячеславович 107578 

Муртазієв Ернест Гафарович 107247 

Муршудли Фахрі Фуад огли 106214 

Мусієнко Ігор Володимирович 106774, 107017, 107229, 107230 

Муха Володимир Григорович 107392, 107393, 107394, 107395 

Мушак Наталія Богданівна 106946 

Набока Марина Вікторівна 106403 

Набока Руслан Миколайович 107345, 107348, 107349, 107680 

Навроцька Віра Вячеславівна 107082 

Нагайник Тарас Григорович 105911 

Нагнибіда Руслан Васильович 106040 

Нагорний Володимир В'ячеславович 106114 

Нагорний Кирило Олегович 107009 

Назар Юрій Степанович 106544 

Назаренко Зоряна Юріївна 106002, 106430 

Назаренко Оксана Миколаївна 106582, 106704, 106705, 106775, 106908 

Назарчук Наталія Миколаївна  107640 

Найдовська Ангеліна Олексіївна 105953 

Наконечний Ігор Юрійович 106273, 106516, 106913 

Наливайко Лариса Романівна 106578, 106692, 106693, 107090 

Наливайко Наталія Вікторівна 106830 

Наливайко Олег Іванович 105980, 106578 

Наливайко Тарас Антонович 106766, 106774 

Нарадовий Володимир Володимирович 106757, 106758 

Науменко Ігор Вікторович 106634 

Наумова Маріанна Іванівна 107525, 107454 

Наумович Ганна Олексіївна 106709 

Невгад Сергій Степанович 107384 

Нежива Альона Петрівна 107376 

Нездоймінов Сергій Георгійович 106178 

Неклеса Олександр Вікторович 106627, 106628 

Некрашевич Олена Василівна 106950 

Несен Олена Віталіївна 105911 

Неспрядько Валерій Петрович 106744 

Нестеренко Ігор Володимирович 106373, 107668 

Нестеренко Маргарита Олексіївна 107414 

Нестеров Олег Юрійович 106921 

Нечипоренко Аліна Сергіївна 106967 
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Нєдялкова Катерина Василівна 107166, 107167, 107168, 107599, 107600, 107601 

НиkО (псевдонім) 107057 

Нікішкова Ірина Миколаївна 107459, 107460, 107461, 107462, 107463 

Ніколаєв Іван Михайлович 106155 

Ніколаєв Сергій Юрійович 107466 

Ніколаєв Юрій Михайлович 107466 

Ніколаєва Тетяна Вадимовна 106047 

Ніколаєва Тетяна Ігорівна 106281 

Ніколайко Анна Олексіївна 107540 

Нірода Антоніна Іванівна 105938 

Новак Дмитро Анатолійович 107491 

Новикова Іннола Вікторівна 107380, 107381, 107519 

Новіков Дмитро Антонович 107536 

Новікова Євгенія Борисівна 106009, 106062, 106063, 106065 

Новікова Марина Миколаївна 106992, 107536 

Новікова Марія Миколаївна 107143 

Новосад Ірина Вікторівна 106844 

Новосьолова Світлана Юріївна 107622 

Новохацький Микола Леонідович 106205 

Ноженко Вікторія Юріївна 107215, 107221, 107222, 107367, 107368 

Ножка Сергій Сергійович 107402 

Носаченко Олександр Анатолійович 106178 

Носенко Анна Іванівна 106717, 106718 

Оберемчук Валентина Феодосіївна 106395, 106396 

Обозна Вікторія Володимирівна 106143 

Обрусна Світлана Юріївна 107389 

Обухова Катерина Олександрівна 107016, 107018, 107214, 107427 

Обушко Вікторія Вікторівна 106578 

Обушний Сергій Миколайович 107296 

Оверчук Вікторія Анатоліївна 106782, 106783, 106916, 106917, 106918 

Овсієнко Людмила Миколаївна 107280, 107281, 107282, 107283, 107284 

Овсянкіна Людмила Анатоліївна 105981 

Овчарова Наталія Вікторівна 106657, 106824, 106825, 107636, 107638, 107639 

Огнєв Віктор Андрійович 107369, 107373 

Одинцова Катерина Олександрівна 107268 

Оксана Заводна (псевдонім) 106279 

Олексенко Володимир Павлович 106713 

Олексенко Роман Іванович 106776 

Олексіч Жанна Анатоліївна 106657, 106824, 107636, 107638, 107639 

Олійник Алла Вікторівна 106720 

Олійник Михайло Михайлович 107314, 107315 

Олійник Олена Олександрівна 106821 

Олійник Тетяна Георгіївна 105922 

Олійник Яна Вікторівна 106179 

Омельчук Сергій Аркадійович 106650, 106651, 106703 

Омельяненко Тетяна Володимирівна 107152, 107153, 107154 

Онищенко Оксана Володимирівна 107404, 107451 

Онищенко Світлана Володимирівна 106096, 106428 

Оніщенко Олена Володимирівна 107084 

Онучак Людмила Володимирівна 105940 

Опацький Ігор Юрійович 106237 

Опашко Дмитрий Вадимович 105949 

Опрятний Артур Олександрович 106965 

Орещенко Андрій Васильович 106001 
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Оржель Олена Юріївна 107148 

Орлова Катерина Олегівна 106743 

Орлова-Гудім Катерина Сергіївна 106709 

Осадча Марина Вячеславівна 106983 

Осадча Наталія Вікторівна 105923 

Осадча Тетяна Всеволодівна 107219, 107220 

Осецький Валерій Леонідович 106360 

Осипенко Тетяна Миколаївна 106204 

Оскома Олена Володимирівна 106901 

Оснач Оксана Володимирівна 106334 

Осокіна Алла Вікторівна 107153 

Остапенко Артем Олексійович 107137 

Остапенко Наталія Валентинівна 106941, 107262 

Остапенко Тарас Юрійович 106716 

Остапець Денис Олександрович 106533 

Остапчук Тетяна Петрівна 106060 

Осташ Яків Михайлович 107653 

Островський Андрій Олегович 106158 

Острянський Микола Павлович 106153, 106154, 106230, 106231, 106267 

Откидач Ганна Іванівна 105944 

Офліян Катерина Олегівна 105945 

Павел Алексеев (псевдонім) 107490 

Павленко Людмила Дмитрівна 107590 

Павленко Світлана Анатоліївна 106430 

Павленкова Олена Вікторівна 106002, 106430 

Павленкова Світлана Анатоліївна 106002 

Павлікевич Анна Владиславівна 106070 

Павліха Наталія Володимирівна 106038, 107340 

Павло Кобе (псевдонім) 107135 

Павлов Олексій Володимирович 106954, 107664 

Павлов Сергій Степанович 106829 

Павлова Галина Євгеніївна 107306, 107308, 107310 

Павлова Ірина Робертівна 106076 

Павлова Надія Романівна 106709 

Павлова Юлія Олександрівна 106056 

Павловський Олексій Михайлович 106261, 106263, 106778 

Павлюченко Валентина Володимирівна 107320, 107322 

Пайда Юрій Юрійович 106020 

Пакриш Олександр Євгенійович 105912 

Палагнюк Тарас Васильович 106273, 106518, 106914, 106915 

Паламарчук Ольга Федорівна 107149 

Палешко Яна Сергіївна 106627, 106628 

Палєха Юрій Миколайович 106161, 107392, 107394 

Палій Аліса Олегівна 105955 

Палій Катерина Володимирівна 107350, 107351, 107352, 107353 

Пальчик Ігор Миколайович 106487 

Панга Дмитро Володимирович 107019 

Панич Андрій Олександрович 106340, 106341, 107201 

Пантік Василь Васильович 106056 

Панчук Руслан Миколайович 106636 

Парасюк Василь Михайлович 107058 

Парасюк Наталія Михайлівна 107082 

Парфененко Юлія Вікторівна 106114 

Парфенов Андрій Сергійович 105973, 105974, 105975 
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Пархоменко Олена Степанівна 107010 

Паршин Юрій Іванович 105951 

Паршина Маргарита Юріївна 105951 

Пасайлюк Ірина Василівна 106832 

Пасинчук Кирило Миколайович 107389 

Пастушенко Сергій Іванович 107094, 107456, 107457 

Пасько Ігор Володимирович 106634 

Патрай Андрій Миколайович 107608 

Паук Іван Іванович 107650 

Пахомова Вікторія Миколаївна 106532, 106533, 106963, 106964, 106965, 106966 

Пашнєв Дмитро Валентинович 106331 

Педченко Ганна Павлівна 106701 

Пелешок Павло Миколайович 107049 

Пентилюк Марія Іванівна 106650, 106651 

Передерій Ніна Олександрівна 106098 

Перельмутер Анатолій Вікторович 106974 

Перепелиця Ігор Артьомович 107421 

Перепелиця Павло Євгенович 107354 

Перепелюк Ольга Максимівна 106238 

Перепечаєв Сергій Миколайович 106921 

Перепечко Кристина Юріївна 107047 

Пересипкіна Тетяна Валентинівна 106850 

Пересунько Микола Михайлович 107647 

Перунова Олена Миколаївна 106064 

Перцов Олександр Вікторович 107421 

Песоцька Юлія Юріївна 107385 

Петрачков Олександр Валерійович 105918 

Петренко Людмила Миколаївна 106896 

Петренко Юрій Володимирович 107361 

Петрина Володимир Несторович 105914 

Петрина Світлана Миколаївна 107113 

Петришин Андрій Ігорович 107612 

Петров Сергій Євгенович 105913, 105915 

Петрова Ірина Павлівна 105923, 105924 

Петрова Ольга Петрівна 107374 

Петровська Галина Андріївна 106724 

Петрончак Юлія Олегівна 106832 

Петросян Давид Самвелович 106733 

Петрушанко Володимир Миколайович 106002, 106430 

Петрушанко Тетяна Олексіївна 106350 

Петунін Андрій Володимирович 106511, 106515, 107001 

Петухова Любов Євгенівна 106593, 106594 

Петюх Василь Миколайович 107099, 107100, 107101 

Печеряга Світлана Володимирівна 106240, 106405, 106406, 106407, 106408, 106409 

Пискунов Сергій Олегович 106974, 106976 

Письменна Олександра Олександрівна 105953 

Півень Віктор Олександрович 107325 

Півень Владислав Сергійович 105947 

Півоварова Ольга Борисівна 106556 

Півторак Діана Олександрівна  106261, 106263, 106778 

Підвисоцький Валерій Валентинович 105917 

Підгрушний Григорій Петрович 107394 

Підлісний Олексій Вікторович 107454 

Підопригора Ірина Віталіївна 107022, 107023, 107024, 107025, 107026 
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Підоричева Ірина Юріївна 105923 

Підчасов Євген Вікторович 107360 

Пізінцалі Людмила Вікторівна 106677, 106678, 106679 

Пікалова Валентина Валеріївна 107079, 107402, 107403, 107446, 107447 

Пілічева Марина Олегівна 106772, 106773, 107017 

Пінчук Олег Степанович 107517 

Піскора Олексій Вадимович 106385 

Пітякова Тетяна Степанівна 106393 

Пічкур Микола Олександрович 106554 

Піщанська Нонна Олександрівна 106205 

Плаксін Сергій Вікторович 106375 

Пластун Олексій Леонідович 106660, 106825 

Платов Ілля Михайлович 106778 

Плахотнюк Наталія  Григорівна 106942 

Плахотнюк Наталія Григорівна 106943, 106944, 106945, 106946, 106947, 107243 

Плашихін Сергій Володимирович 107670, 107671 

Плотницька Галина Борисівна 106855 

Плющ Руслан Миколайович 107122 

Побережець Людмила Сергіївна 106762 

Погорецька Марія Григорівна 107544 

Погорєлко Денис Андрійович 106857 

Погорілецька Ангеліна Володимирівна 106519, 106520, 106521, 106522, 106523 

Погрібний Володимир Володимирович 106452, 106455, 106746 

Погудін Андрій Володимирович 106115 

Поденко Антон Володимирович 106576 

Подкоритова Лариса Олександрівна 107327, 107328, 107329 

Подольский Василь Васильович 107204 

Подольський Василь Васильович 107528 

Подольський Володимир Васильович 107204, 107528 

Подорожна Аліна Олександрівна 107312 

Подорожний Сергій Миколайович 107217 

Пожарська Катерина Віталіївна 107474 

Поздєєва Катерина Вікторівна 107592 

Покалюк Віктор Миколайович 106157 

Полєвікова  Ольга Борисівна 106294 

Полєвікова Ольга Борисівна 106292, 106293, 106295, 106296 

Полєжаєв Гліб Олександрович 106482 

Полєжаєва Світлана Михайлівна 106187 

Поліпчук Олексій Богданович 106973 

Поліщук Вадим Григорович 106834, 106836 

Поліщук Євгенія Анатоліївна 106483, 107246 

Поліщук Олена Романівна 107385 

Поліщук Ольга Вікторівна 107384 

Поліщук Сергій Володимирович 107322 

Половенко Людмила Петрівна 106722 

Полуйко Наталія Володимирівна 106036 

Полуяктова Ольга Володимирівна 107677, 107678 

Полякова Ганна Анатоліївна 107264, 107597 

Полянська Валентина Павлівна 106431 

Полях Анатолій Михайлович 105915, 105916 

Помиткін Едуард Олександрович 107194, 107197, 107198 

Понікаровська Світлана Володимирівна 106062, 106063 

Пономаренко Володимир Степанович 107541 

Пономаренко Євгеній Георгійович 106169, 106333 
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Пономаренко Євгенія Дмитрівна 106125, 107396 

Пономаренко Сергій Сергійович 107302 

Пономарьов Олег Володимирович 107216 

Пономарьова Альона Анатоліївна 106709 

Попадинець Оксана Григорівна 107621, 107641 

Поплавська Оксана Миколаївна 107098 

Поплавський Олег Олександрович 106200 

Попов Володимир Андрійович 107449 

Попов Микола Петрович 106068 

Попова Ірина Анатоліївна 107530 

Попова Тетяна Вікторівна 105939, 106015, 106016 

Попова Юлія Миколаївна 106383 

Попович Василь Ярославович 106635, 107093 

Попович Іван Юрійович 106350, 107052, 107053 

Попович Петро Степанович 107471 

Поповська Ірина Володимирівна 107482, 107483 

Поповський Анатолій Михайлович 107484 

Посохова Анжела Вікторівна 107299 

Посохова Світлана Петрівна 107634 

Постоловський Василь Володимирович 105968, 105969, 105970, 105971 

Потапюк Ірина Петрівна 107096, 107309, 107313 

Потьомкіна Ольга Костянтинівна 106302, 106303, 106304, 106305, 106306, 106307, 

106308, 106309, 106310, 106311, 106312, 106313, 

106314, 106315 

Почерніна Наталія Вікторівна 105939, 106016, 106597 

Прачик Віктор Вікторович 107164, 107165 

Предерій Ніна Олександрівна 106180 

Приймак Світлана Григорівна 106119 

Прилепа Дмитро Вікторович 106653 

Прилуцька Людмила Анатоліївна 106074 

Припутень Дмитро Сергійович 106578 

Притула Ірина Володимирівна 106587 

Прихно Юлія Євгеніївна 107013, 107086, 107087, 107088 

Приходченко Людмила Леонідівна 106068 

Приходько Дмитро Петрович 106959 

Приходько Ігор Павлович 107306, 107308, 107310 

Приходько Юрій Павлович 105917 

Пришва Олесь Борисович 106056 

Пришляк Богдан Михайлович 105933 

Прогнімак Олександр Володимирович 106977, 106978 

Прогнімак Олена Дмитрівна 105925 

Прогонний Микола Віталійович 106970, 106971 

Прокопенко Андрій Іванович 106183 

Прокопенко Наталія Василівна 106580 

Прокопенко Олена Олександрівна 106434 

Прокопчук Олена Тодорівна 106591 

Прокоф'єв Федір Іванович 106231 

Прокоф'єва-Акопова Світлана Алєксандрівна 106848, 106849, 106851, 106852, 107341, 107436 

Проневич Олексій Станіславович 107469, 107470 

Проніна Олена Миколаївна 106349 

Проноза Дар'я Василівна 107384 

Пронь Світлана Віталіївна 106383 

протоиерей Андрей Дербин (псевдонім) 107272 

Прохорова Дарія Ігорівна 107473 
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Процай Наталія Тимофіївна 106242, 106243, 106244, 106245, 107405 

Проць Іванна Миколаївна 106543, 106544 

Прошкін Володимир Вадимович 106681 

Прус Юрій Олександрович 106701 

Пряхіна Катерина Андріївна 107649 

Пташний Олег Дмитрович 106344 

Пузик Сергій Петрович 106036 

Пузир В'ячеслав Русланович 107574, 107575, 107576 

Пузир Руслан Григорович 107573, 107574, 107576, 107577, 107578 

Пузирьов Михайло Сергійович 106764 

Пустова Вікторія Володимирівна 107530 

Пустовідко Анатолій Леонідович 107442, 107443 

Пушко Олександр Олександрович 107054 

Пядишев Володимир Георгійович 105977 

Пясковський Вадим Валерійович 105909, 105910, 105916 

Рабінович Сергій Петрович 106832 

Рагуліна Світлана Олексіївна 107028 

Раділова Христина Ігорівна 107251 

Радіонова Яна Вікторівна 106614 

Радова Наталія Володимирівна 106214 

Радченко Костянтин Олександрович 107429 

Радченко Наталія Геннадіївна 107249, 107250 

Раєвнєва Олена Валентинівна 105952, 107264 

Раєвська Ірина Миколаївна 106141, 106142, 106143, 106144, 106981 

Райцина Юліанна Аркадіївна 106753 

Раківненко Василь Васильович 107107 

Ракович Олег Миколайович 106440 

Рамський Андрій Юрійович 107296 

Раскоша Юлія Сергіївна 106165 

Рассолов Олександр Павлович 106438, 106560 

Рахубовський Віктор Володимирович 105994 

Рач Валентин Анатолійович 107618 

Регейло Ірина Юріївна 107563 

Резанова Вікторія Георгіївна 107120, 107121 

Резанова Наталія Михайлівна 107120, 107121 

Резнік Дмитро Олександрович 106259 

Резніченко Ірина Геннадіївна 107385 

Рейдерман Юрій Ізраїлович 107158 

Ремінецький Борис Ярославович 106180 

Решетнік Віктор Михайлович 106967 

Решетнікова Світлана Миколаївна 106461, 106462, 107075, 107076, 107547 

Решетняк Наталя Борисівна 106960, 107066 

Рибальченко Людмила Володимирівна 106374 

Рибачук Ада Федорівна  107564 

Рибчанська Христина Василівна 106845 

Рибчинська Вікторія Ігорівна 106753 

Рижков Едуард Володимирович 106048 

Римаренко Ігор Васильович 106948 

Ричкова Лариса Володимирівна 106345 

Різніченко Людмила Василівна 106731, 106741, 106743, 106984, 106989 

Робоча Тетяна Валентинівна 106677, 106678, 106679 

Рогачова Марія Юріївна 106007 

Роговський Геннадій Геннадійович 107113 

Родькін Дмитро Йосипович 107215, 107222 
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Рожок Лілія Степанівна 106053, 106054 

Розгон Валентина Володимирівна 107589 

Розенбліт Юлія Василівна 107304 

Розова Катерина Всеволодівна 106148 

Романець Зоя Олексіївна 106719 

Романів Оксана Яківна 107630, 107631, 107632 

Романів Христина Богданівна 106832 

Романова Уляна Василівна 107275 

Романцова Світлана Василівна 106539, 106540, 106541, 106542 

Романюк Богдан Федорович 106397 

Романюк Ірина Георгіївна 105944 

Романюк Леся Богданівна 106926 

Романюк Сергій Олександрович 106749 

Росинська Марія Олександрівна 106777 

Россомаха Олена Ігорівна 106677, 106678 

Рощина Лариса Олександрівна 106826, 106827, 106828 

Рубан Ігор Вікторович 107303 

Рубцов Микола Олексійович 107251, 107252 

Рубцова Наталя Миколаївна 107249, 107250 

Рудакова Надія Валеріївна 106223 

Рудакова Світлана Григорівна 106846 

Руданецька Оксана Стефанівна 107067 

Руденко-Сударєва Лариса Володимирівна 106394 

Руденко Валентина Сергіївна 107593 

Руденко Микола Вікторович 107595 

Руденко Світлана Анатоліївна 107204, 107528 

Руденко Сергій Васильович 107211 

Рудниченко Світлана Миколаївна 106887 

Русіна Ірина Дмитрівна 107403 

Руснак Ілона Тарасівна 106459 

Русол Ольга Леонідівна 107492 

Руських Ірина Валеріївна 107654, 107655, 107656, 107657 

Рябініна Наталія Олексіївна 106446 

Рябова Ірина Борисівна 107396 

Рябушко Олена Борисівна 106099 

Рябченко Володимир Іванович 107149 

Ряпухін Віталій Миколайович 106767, 107014, 107228 

Савєлов Дмитро Володимирович 107577 

Савицька Тетяна Володимирівна 106754 

Савич Олександр Петрович 106891 

Савін Станіслав Юрійович 107134 

Савіна Галина Григорівна 107681 

Саврасов Микола Володимирович 107419 

Садоха Олена Володимирівна 106368 

Садченко Олександр Олексійович 105917 

Саєнко Марина Сергіївна 106756 

Саєнко Наталія Віталіївна 106062, 106063 

Саєнко Юлія Олександрівна 106041 

Сажко Василь Володимирович 106145 

Сакун Леся Миколаївна 106741, 106984, 106985, 106986, 106987, 106988, 

106989 

Салига Дмитро Васильович 107493 

Самійленко Наталія Олександрівна 106037 

Самодін Артем Володимирович 105909, 105910, 105911, 105915, 105916 
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Самозванці (псевдонім) 107041 

Самойленко Олексій Васильович 106003, 106006, 107612 

Самолюк Наталія Миколаївна 106182, 107584 

Самошкіна Марина Григорівна 106153, 106154, 106230, 106231, 106267 

Самусенко Сергій Олександрович 106632 

Санакоєв Дмитро Борисович 106627, 106628 

Санюк Володимир Іванович 107330, 107333, 107334, 107466, 107477 

Саркісян Гор Саркісович 106765, 106767, 106768, 107017, 107238 

Сауніна Ірина Олексіївна 107391 

Саута Сергій Леонідович 106673, 107089, 107360 

Сах Наталія Юріївна 107051 

Саханда Іванна Василівна 106744, 107454, 107525 

Сахно Володимир Прохорович 106055 

Светлана Иолова (псевдонім) 107263 

Свіріпа Роман Володимирович 106854 

Свйонтик Олександра Олександрівна 106659 

Свобода Євгенія Юріївна 105917 

Седак Вадим Володимирович 106256 

Селюніна Зоя Володимирівна 106709 

Семененко Лілія Миколаївна 107384 

Семенець-Орлова Інна Андріївна 106888 

Семенів Наталія Миронівна 106719 

Семенюк Іван Ярославович 107067 

Семеняк Аліна Вікторівна 106122 

Семко Олександр Володимирович 106682, 106685 

Сеник Алла Михайлівна 106149 

Сенчішак Василь Михайлович 106635, 107093 

Сенчук Микола Тарасович 107145 

Сербін Сергій Ігорович 106349 

Сергєєва Олена Стеапанівна 106215 

Сергєєва Олена Степанівна 106218, 106833 

Сергієв Сергій Віталійович 106634 

Сергієнко Тетяна Іванівна 106011, 106084, 106103, 106426, 106429 

Сердюк Ірина Василівна 106447, 106460, 106461, 106462, 106485, 106861 

Сердюк Олександр Сергійович 105924, 105925 

Серебрякова Юлія Олександрівна 106655 

Середа Наталія Миколаївна 106927 

Серкевич Ірина Ростиславівна 107082 

Серков Олександр Анатолійович 106702 

Серпенінова Юлія Сергіївна 106657, 106660, 106825 

Cєров Микола Вікторович 106925 

Сивак Оксана Олегівна 106160, 106161 

Сидоренко Наталія Іванівна 106017, 106816, 106817, 106919 

Сидоров Дмитро Денисович 106652 

Сидорова Яна Вікторівна 106376, 106377, 106378, 106379, 106380 

Сидорчук Юлія Вікторівна 107194, 107197, 107198 

Сидоряк Наталя Георгіївна 106148 

Синовець Оксана Сергіївна 106772, 106773, 107238 

Сироватіна Ольга Миколаївна 106229 

Сиромля Юрій Петрович 107384 

Сиченко Олександр Володимирович 107316 

Сігарьова Діна Дмитрівна 106875 

Сілкова Олена Вікторівна 106755 

Сільченко Марина Валеріївна 106892, 106893, 106894, 106895, 106896 
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Сімутіна Яна Володимирівна 107243 

Сініцин Ігор Петрович 105956 

Сіома Микола Олександрович 106252 

Сіора Руслана Валентинівна 106990 

Сіра Юлія Борисівна 107578 

Сіренко Всеволод Володимирович 107416 

Сіренко Ігор Павлович 106159 

Сітніков Андрій Володимирович 107311 

Сіфоров Олександр Іванович 105977, 105978 

Сішненко Олександр Володимирович 107325 

Скабалланович Тетяна Іванівна 106966 

Скабара Роман Михайлович 107630, 107631 

Скафенко Михайло Сергійович 106925 

Скиба Юрій Андрійович 107563 

Скілева Тетяна Олександрівна 106621 

Складанний Денис Миколайович 107670, 107671 

Сковородько Олег Терентійович 106013 

Сковронська Ірина Юріївна 107254 

Скоробогата Лариса Вікторівна 106446 

Скрекотень Ольга Володимирівна 106491 

Скрипник Ірина Леонідівна 106744 

Скрипниченко Олександр Сергійович 106258 

Скрипченко Ірина Тарасівна 107158, 107518 

Скрипченко Наталія Яківна 106223 

Скулинець Сергій Вікторович 106572 

Скус Ольга Володимирівна 106410, 106411, 106412 

Слєпцов Олег Семенович 106358, 107097, 107607 

Слободяник Андрій Миколайович 106923 

Слободянюк Іванна Валентинівна 107612 

Слюсаренко Марія Іванівна 106686, 106687, 106689, 106690 

Слюсаренко Олена Миколаївна 107148 

Смаглюк Анастасія Василівна 106046 

Смалійчук Ганна Володимирівна 106847, 107102 

Смирнова Ірина Михайлівна 106265 

Смичковська Ольга Михайлівна 106561, 106562, 106563, 106564, 106565 

Смірнова Олеся Олексіївна 107048 

Сміщук Віталій Володимирович 106035 

Снігур Андрій Сергійович 107604 

Снісаренко Лариса Юріївна 106942, 106946, 106947 

Соболєва-Терещенко Олена Анатоліївна 106898, 107295 

Совгиря Світлана Миколаївна 106349 

Созикіна Ганна Сергіївна 106063 

Сокол Поліна Миколаївна 106556 

Соколов Сергій Олександрович 107561 

Соколова Наталія Дмитрівна 107383 

Соколовський Дмитро Ігорович 106116 

Солдак Мирослава Олексіївна 105923, 105925 

Соловей Людмила Валентинівна 106125, 107226, 107227 

Соловей Олексій Миколайович 106887 

Соловйов Андрій Ігорович 106625, 106873, 107241, 107242 

Соловйов Віктор Іванович 105984, 105985, 105986, 105987 

Солод Анатолій Вікторович 106099 

Солодей Іван Іванович 106976 

Соломенний Андрій Миколайович 107454, 107525, 107526 
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Соломенник Ганна Олегівна 107399, 107400, 107413, 107534, 107535 

Солонська Альона Артурівна 107056 

Сопільник Любомир Іванович 106541 

Сопоцько Ольга Юріївна 106642 

Сорокіна Людмила Сергіївна 106904 

Сосновська Тетяна Вікторівна 107050 

Сосновська Юлія Русланівна 106166, 106398 

Сотніков Дмитро Анатолійович 107380, 107519 

Сотнікова Ірина Миколаївна 107380, 107519 

Софієнко Альона Володимирівна 107157, 107473, 107679 

Спірінцев Дмитро Васильович 107251 

Срібна Наталія Василівна 106515 

Срібний Олексій Валерійович 107393, 107395 

Ставицький Андрій Володимирович 106359 

Ставицький Олег Олексійович 106619 

Стадник Валентина Василівна 106683, 106691 

Старостін Сергій Станіславович 107367 

Старощук Антон Валерійович 107458 

Старчик Наталія Павлівна 106399 

Стельмашова Тетяна Миколаївна 106779 

Стеля Олег Борисович 106159 

Степаненко Віктор Іванович 106865 

Степаненко Кирило Володимирович 106693 

Степанюк Михайло Юрійович 105956 

Стефанів Сергій Степанович 107604 

Столяренко Микола Петрович 106634 

Сторожев Сергій Євгенович 107081 

Стотика Олександр Вікторович 106067 

Стражнікова Інна Василівна 106516 

Страпчук Світлана Іванівна 107530 

Стратонов Василь Миколайович 107143 

Стрельнікова Людмила Вікторівна 107582 

Строкань Оксана Вікторівна 107342 

Струсевич Іван Володимирович 106583 

Сугак Наталія Вікторівна 107395 

Суліма Євген Миколайович 107658 

Супрунюк Галина Михайлівна 106895 

Суховірська Людмила Павлівна 106961 

Сухомлин Лариса Вадимівна 106741, 106742, 106743, 106987, 106989 

Сухонос Віктор Володимирович 106825 

Сухоручкіна Ольга Миколаївна 106970, 106971 

Сущенко Олена Анатоліївна 106745 

Таланова Жаннета Василівна 107148 

Тамм Тамара Іванівна 106256 

Таран Вадим Вікторович 107588 

Таран Наталя Сергіївна 107011 

Таран Тетяна Володимирівна 106662 

Тараненко Ксенія Володимирівна 106748 

Таранова Богдана Сергіївна 107532 

Таранова Ірина Валеріївна 107532 

Тарануха Тетяна Вікторівна 106029 

Тарасенко Вікторія Олександрівна 107454, 107525 

Тарасенко Наталія Миронівна 107384 

Тарасенко Ярина Юріївна 107590 



Авторське право і суміжні права. Бюлетень № 66, 2021 

 

825 

Повне ім'я та/або псевдонім 

 автора (авторів) творів 

Номер свідоцтва 

Тарасова Ганна Костянтинівна 106363, 106432, 106433 

Тарасова Кристина Ігорівна 106178 

Таргоня Василь Сергійович 106205 

Тарнавська Марина Миколаївна 106168, 106457, 106488, 106656 

Тарнопольський Андрій Віліанович 106499 

Тарнопольський Євген Андрійович 106499 

Татаренко Галина Вікторівна 106584 

Татарин Ігор Іванович 107058 

Тацієнко Віталій Сергійович 106239 

Тацієнко Наталія Леонідівна 106239 

Твердохліб Євген Миколайович 105956 

Твердохліб Ігор Вікторович 107370 

Тверітінова Тетяна Іванівна 106124 

Творошенко Ірина Сергіївна 107140, 107141 

Тевяшов Василь Олександрович 107042, 107043 

Телекало Наталія Валеріївна 107370 

Телефанко Богдан Миколайович 107082 

Теплюк Марія Анатоліївна 106888, 106910, 106911, 106912 

Терентьєв Андрій Юрійович 106667, 106668 

Терещенко Іван Олексійович 106613 

Терещенко Максим Анатолійович 107112, 107556 

Тесленко Владислав Анатолійович 107502, 107503, 107504, 107513, 107514 

Тесленко Олександр Іванівна 107053 

Теслюк Роман Святославович 106826, 106827, 106828 

Тєрьошин Вадим Олександрович 107399 

Тимошевська Тетяна Ігорівна 107017 

Тимошевський Владислав Вікторович 106770, 107017, 107231, 107233, 107234 

Тимошенко Андрій Анатолійович 106332 

Тимошенко Катерина Русланівна 106148 

Тимошенко Людмила Миколаївна 106492, 106493 

Тимошенко Юрій Олександрович 106436 

Тимченко Ліля Сергіївна 106192, 106194 

Тимчик Олена Анатоліївна 106899, 107294 

Титов Андрій Ігорович 107289 

Титюк Валерій Костянтинович 107368 

Тихоша Валентина Іванівна 106617 

Ткач Олена Юріївна 106986 

Ткаченко Антон Сергійович 107617 

Ткаченко Вікторія Борисівна 106223 

Ткаченко Вікторія Григорівна 107392, 107393, 107394, 107395 

Ткаченко Дар'я Євгеніївна 107063 

Ткаченко Іван Віталійович 106557 

Ткаченко Ірина Михайлівна 106002, 106430 

Ткаченко Костянтин Олександрович 105983, 107155 

Ткаченко Олександр Андрійович 105983, 107155 

Ткаченко Ольга Іванівна 105983, 107155 

Ткаченко Руслан Опанасович 107634 

Ткачов Віталій Миколайович 107303 

Ткачук Андрій Геннадійович 106049 

Тогоєв Олексій Романович 107018, 107427 

Токарєва Тетяна Станіславівна 106454 

Токарська Антоніна Семенівна 106537 

Толкач Сергій Миколайович 106223 

Толмачова Юлія Михайлівна 106160 
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Толошняк Наталія Анатоліївна 106926 

Толяренко Наталія Ігорівна 106183 

Томашевський Богдан Ярославович 107515, 107516, 107517 

Тоніца Олег Володимирович 106447, 106831, 106862, 106863, 107549 

Топчій Андрій Григорович 106155 

Трачук Діана Віорелівна 106281 

Третиниченко Юрій Олександрович 106511, 106515 

Трима Катерина Андріївна 107148 

Троян Аліна Василівна 106663, 106664 

Труніна Ірина Михайлівна 106745, 106747, 107649 

Трусова Наталя Вікторівна 107249, 107250 

Трухачова Катерина В'ячеславівна 107679, 107680, 107681 

Трухачова Катерина Вячеславівна 107134 

Трушкіна Наталія Валеріївна 105923, 105925 

Тубичко Юлія Олександрівна 106736, 106737, 106738, 106739, 106740 

Тугай Галина Петрівна 106160 

Тукало Катерина Юріївна 106987 

Туль Світлана Іванівна 107665 

Тумбрукакі Алла Валеріївна 107166 

Турецький Володимир Васильович 107450 

Туріщева Людмила Василівна 107529 

Туркова Дар'я Михайлівна 106574 

Туркот Ольга Андріївна 107067 

Туровцева Наталя Миколаївна 107217 

Тюпа Юрій Анатолійович 106585 

Тюрін Валерій Олександрович 105928 

Улановська-Циба Наталія Аркадіївна 106098, 106180 

Ульяницька Наталія Ярославівна 106056 

Уманець Тетяна Рудольфівна 107204, 107528 

Урдзік Сергій Миколайович 106765, 106766, 106770, 107017, 107235 

Урняєва Інна Анатоліївна 106967 

Усенко Ірина Сергіївна 106452 

Устименко Павло Митрофанович 107304 

Устрицька Наталія Ігорівна 107082 

Устюжанінова Ольга Тарасівна 106886 

Устян Артур Овсепович 106384 

Ухань Єгор Олександрович 107427 

Ушкалов Валерій Олександрович 106661 

Ушкаренко Юлія Вікторівна 106100, 106101, 106357 

Ущаповська Ірина Василівна 106044 

Фарафонов Володимир Сергійович 105928 

Фастованов Дмитро Ігорович 107062 

Федина Світлана Миколаївна 105947 

Федонюк Лариса Ярославівна 106180 

Федоренко Дмитро Сергійович 106157 

Федоренко Ірина Олегівна 106658 

Федоренко Катерина Олександрівна 106853 

Федоренко Світлана Анатоліївна 106993, 106994, 106995, 106996, 106997, 107085, 

107104, 107106 

Федорко Анастасія Сергіївна 106448 

Федорук Леся Василівна 106820 

Федорук Олександр Анатолійович 107520 

Федорчук Олександр Михайлович 106421, 106422, 106423, 106424 

Федянін Олег Миколайович 106716 
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Фелештинський Ярослав Петрович 106035 

Фенко Марія Ярославівна 106078, 106079 

Фєнь Андрій Олегович 106361 

Филенко Борис Миколайович 106349 

Філатов Євген Володимирович 106336 

Філатова Ірина Вікторівна 106189, 106338, 106631, 106633 

Філіппова Вікторія Дмитрівна 106286, 106287, 106288, 106289, 106290, 106291 

Філіпчук Варвара Володимирівна 107624 

Філлипова Светлана Валеріївна 106031, 106085, 106086, 106087, 106088 

Фітьо Володимир Михайлович 106724 

Фіцайло Тетяна Василівна 107304 

Фокас Ольга Андріївна 105955 

Фокін Олексій Юрійович 106500 

Фоменко Володимир Геннадійович 107248 

Фоменко Галина Романівна 106769, 106771, 107017, 107238 

Фоменко Карина Ігорівна  106573, 106575, 106576, 107417, 107418, 107419 

Форос Ганна Володимирівна 105977, 105978, 105979 

Фурман Олег Владиславович 107633 

Фурсін Олександр Олександрович 106776 

Хабібуллах Вахід 106127, 107206 

Хадарцев Олександр Валентинович 107387 

Хадарцев Олександр Володимирович 106028 

Халецька Зоя Петрівна 106254 

Ханін Олександр Григорович 107475 

Ханнанова Олеся Равілівна 106180 

Харазішвілі Юрій Михайлович 105923, 105927 

Харкевич Юрій Іліодорович 107335, 107474, 107475 

Харун Віктор Романович 106635, 107093 

Харута Віталій Сергійович 106511, 107001 

Харченко Тетяна Гадульзянівна 106186, 107286 

Харченко Юрій Анатолійович 106213 

Харь Федір Михайлович 106991 

Хижняк Світлана Володимирівна 106661 

Хімченко Роман Ігорович 106051 

Хіра Харпріт Сінгх 107374 

Хоботова Еліна Борисівна 106069 

Ходаківська Світлана Анатоліївна 107074, 107408 

Ходякова Галина Вікторівна 106283, 106284 

Ходякова Наталія Вадимівна 106283, 106284 

Хомич Олена Леонідівна 107541 

Хомко Леся Василівна 106835, 107067, 107068 

Хомуленко Тамара Борисівна 106573, 106574, 106575, 106576, 107424, 107425, 

107426 

Хомутінін Юрій Володимирович 107320, 107322 

Хомюк Наталія Леонідівна 106038 

Хомярчук Алла Петрівна 107274 

Хохлова Тамара Сергіївна 106716 

Хрущ Ніла Анатоліївна 106042, 106043 

Хряпкін Олександр Володимирович 106155 

Хуторянський Андрій Анатолійович 106501, 106502, 106503, 106504, 106505, 106506, 

106507, 106508 

Цвілій Дмитро  Романович 106730 

Цех Світлана Василівна 105946 

Цибанюк Олександра Олександрівна 106516, 106518, 106913, 106914, 106915 
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Цибанюк Тетяна Іванівна 107384 

Цибулька Валентина Андріївна 107403 

Циганок Олег Ігорович 106533 

Цимбал Світлана Валеріанівна 107660 

Цимбалюк Анатолій Володимирвич 106547 

Цимбалюк Анатолій Володимирович 106032, 106033 

Цимбалюк Валерій Іванович 106618, 106619 

Цимбалюк Ірина Олександрівна 106038 

Цимбалюк Світлана Олексіївна 107101 

Цимбалюк Світлана Ярославівна 106032, 106033 

Цисар Олексій Вадимович 107083 

Цупа Василь Васильович 106177 

Цупікова Олена Анатоліївна 107139 

Цьось Анатолій Васильович 106056 

Чабан Василь Йосипович 107110, 107560 

Чадов Юрій Дмитрович 106036 

Чайка Володимир Олександрович 106376, 106377, 106378, 106379, 106380 

Чебакова Тетяна Олександрівна 106888 

Чебаник Василь Якович 107676 

Чевганова Віра Яківна 106071 

Чевичелова Олена Олександрівна 106065 

Чейлях Дмитро Дмитрович 105925 

Чепік-Трегубенко Ольга Сергіївна 105980, 106578, 106692, 106694 

Чепіль Ольга Ярославівна 107646 

Чепульська Олена Володимирівна 105941 

Чепурова Оксана Олексіївна 107348, 107680 

Червона Леся Миколаївна 107149 

Череватський Данило Юрійович 105925 

Черевик Юлія Олександрівна 106727 

Чередник Людмила Анатоліївна 107598 

Чередніченко Андрій Леонідович 105941, 105942, 107113, 107114 

Череп Алла Василівна 106581 

Чернега Володимир Олександрович 107375 

Черненко Анна Анатоліївна 106231 

Черненко Олександр Миколайович 106157 

Черниш Руслана Олегівна 106401 

Чернишенко Ірина Анатоліївна 106656 

Чернишов Володимир Васильович 105952 

Чернишов Павло Сергійович 106437, 106729, 107579 

Черній Віктор Данилович 106716 

Чернов Андрій Борисович 106155 

Чернюк Артем Михайлович 106727 

Черняк Сергій Володимирович 106863 

Чернякова Ганна Михайлівна 106850 

Четвериков Григорій Григорович 106244, 106245 

Чех Наталія Олександрівна 106902, 106903, 106904 

Чеховська Ірина Миколаївна 107567 

Чечет Анна Михайлівна 106509, 106511, 106512, 106513, 107266, 107481 

Чечотіна Світлана Юріївна 107052, 107053 

Чкана Ярослав Олегович 106285 

Чорна Вікторія Володимирівна 107196, 107199 

Чорна Олена Олегівна 106488 

Чорна Світлана Олександрівна 107385 

Чорна Тетяна Володимирівна 106941 
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Чорний Микола Васильович 105911 

Чорний Олексій Петрович 107215, 107368 

Чорнойван Ганна Петрівна 107563 

Чорномаз Іван Костянтинович 106157 

Чубань Вікторія Сергіївна 107389 

Чуднова Тетяна Артемівна 106154, 106267 

Чумак Михайло Сергійович 106090 

Чумакова Аліна Володимирівна 106191, 106195, 106456 

Чумаченко Дмитро Ігорович 107614, 107615, 107617 

Чупіна Катерина Олександрівна 107385 

Чуприна Надія Сергіївна 107486, 107487 

Чуприна Олена Віталіївна 105911 

Чусова Ольга Олександрівна 107304 

Чухрай Ірина Любомирівна 106184 

Чхаїдзе Давид Мевлудович 105955 

Шабашова Юлія Олегівна 105982, 106550, 106551 

Шадрін Андрій Геннадійович 105954 

Шадрін Олег Валентинович 106257 

Шадріна Тетяна Вікторівна 105954 

Шалигіна Наталія Петрівна 107384 

Шанько Ярослав Вікторович 106887 

Шаповал Галина Миколаївна 106903 

Шаповалов Валентин Валерійович 106072 

Шаповалов Валерій Володимирович 106072 

Шаповалова Вікторія Олексіївна 106072 

Шапринський Володимир Олександрович 107635 

Шараг Олена Сергіївна 106216 

Шарапін Павло Лаврентійович 107485 

Шаргородський Сергій Анатолійович 107370 

Шаров Валерій Олексійович 106716 

Шаров Сергій Володимирович 106351, 106721 

Шарова Тетяна Михайлівна 106351, 106721 

Шатілова Олена Володимирівна 107152, 107153, 107154 

Швед Аліна Борисівна  107536 

Шведова Олена Вікторівна 105917 

Швець Тетяна Анатоліївна 106292, 106293, 106294, 106295, 106296 

Швидків Галина Романівна 107587 

Шебанін В'ячеслав Сергійович 107094, 107457 

Шебанова Віталія Ігорівна 106348 

Шеверун Надія Володимирівна 106644, 106645, 106646 

Шевцова Ганна Зіївна 105923 

Шевченко Іван Вікторович 106709 

Шевченко Костянтин Васильович 106099 

Шевченко Надія Леонідівна 106887 

Шевченко Олексій Миколайович 106045 

Шевченко Тамара Іванівна 106195, 106338 

Шевченко Тетяна Сергіївна 106556 

Шевченко Юлія Андріївна 106394 

Шевчук Валентин Іванович 107537 

Шевчук Владислава Олегівна 106197 

Шевчук Оксана Петрівна 107156 

Шелехов Ігор Володимирович 106653 

Шелудько Сергій Андрійович 106214, 106216, 106217, 106833 

Шелухін Микола Леонідович 106877, 106878, 106879, 107030, 107031 
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Шелухін Олександр Миколайович 106877, 107030 

Шендрик Віра Вікторівна 106114 

Шестак Геннадій Анатолійович 107565, 107609, 107610, 107611 

Шестопалова Ольга Ігорівна 106367 

Шидловська Ірина Федорівна 107064 

Шиленко Катерина Олегівна 106019 

Шило Олександр Всеволодович 106883 

Шинкаренко Ольга Юріївна 107384 

Шинкарьов Роман Миколайович 106366 

Шипілов Олександр Вікторович 106413 

Шипко Оксана Миколаївна 107151 

Шишкін Єгор Володимирович 105929 

Шиян Анатолій Валерійович 107495, 107496 

Шкарупа Олена Василівна 106059 

Шкідченко Софія Григорівна 107048, 107494 

Шкода Тетяна Никодимівна 106888, 106891 

Шкурупій Олександр Анатолійович 106010 

Шкурупій Ольга Всеволодівна 107665 

Шкута Олег Олегович 106764, 106886 

Шляхтюк Елеонора Дамирівна 107223 

Шляхтюк Сергій Костянтинович 107223 

Шмандровський Андрій Степанович 106779 

Шматенко Олександр Петрович 107525 

Шмельов Павло Геннадійович 105941, 107114 

Шолудько Володимир Борисович 107517 

Шомська Ольга Вікторівна 105950 

Шостак Дмитро Сергійович 106570 

Шостак Роман Сергійович 107491 

Шостаківський Ігор Іванович 107093 

Шпилевський Іван Іванович 106161, 107395 

Шукліна Вікторія Вікторівна 107134, 107679 

Шулдик Анатолій Володимирович 107385 

Шулдик Галина Олексіївна 107385 

Шульгін Андрій Вікторович 105968, 105969, 105970, 105971 

Шундрик Марина Аркадіївна 106002, 106430 

Шушман Іванна Володимирівна 105938 

Щенякін Олег Володимирович 106634 

Щербина Євген Миколайович 106693 

Щербина Ольга Володимирівна 107152, 107153, 107154 

Щетинін Віктор Терентійович 107573, 107574, 107575, 107576, 107577, 107578 

Щетініна Людмила Валеріївна 107098 

Юзько Олександр Михайлович 106119, 106120, 106121, 106122 

Юр'єв Денис Сергійович 106627, 106628 

Юр'єва Ліля Миколаївна 106528, 106529, 106530, 106531, 106545 

Юркевич Юрій Миколайович 106832 

Юрко Катерина Володимирівна 107399, 107400, 107413, 107534, 107535 

Юрчак Ігор Володимирович 106321 

Юрченко Наталія Іванівна 106353, 106355, 106487 

Юрчик Галина Миколаївна 106181, 106182, 106710, 107412, 107584 

Юхтман Олександр Семенович 106883 

Ющук Сергій Вікторович 106317 

Яблонь Ольга Степанівна 107640 

Ягубян Арсен Васильович 105930 

Якименко Ангеліна Володимирівна 106196, 106700 
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Якимова Світлана Валентинівна 106541 

Яковенко Анастасія Сергіївна 106637 

Яковенко Анатолій Вадиславович 107384 

Яковенко Ірина Олександрівна 107056, 107059 

Яковенко Людмила Миколаївна 107452 

Яковійчук Олександр Володимирович 106448 

Яковлев Сергій Всеволодович 107614 

Яковлєв Сергій Всеволодович 106735 

Якубенко Ірина В'ячеславівна 106102 

Якубчак Ольга Миколаївна 106662 

Якушко Тетяна Володимирівна 107643 

Яловик Антон Володимирович 106247, 106248, 106249, 106250, 106251 

Яловик Володимир Трохимович 106247, 106250, 106251 

Яловик Володимир Трохимофич 106248, 106249 

Яновицька Анна Віталіївна 106835, 107067, 107068 

Янсе Лілія Амінівна 106875 

Яременко Людмила Іванівна 106170, 106254 

Яременко Юрій Вікторович 106170 

Яремко Галина Зіновіївна 107082 

Яремко Світлана Анатоліївна 106722 

Яремченко Микола Вікторович 106030 

Ярмак Олена Миколаївна 105918 

Ярмолюк Олена Сергіївна 107449 

Ярова Лариса Олегівна 106168, 106457, 106656 

Ярова Олена Андріївна 106027, 106104, 106105 

Ярова Світлана Павлівна 106014 

Яровой Тихон Сергійович 107433 

Ярошевський Владислав Петрович 106204 

Ярошенко Ольга Григорівна 107563 

Ярушак Марія Ігорівна 106659 

Ясницька Неля Миколаївна 106858, 106859, 106860 

Яснолоб Ілона Олександрівна 106613, 106614, 106615, 106616 

Яценко Володимир Архипович 106068 

Яценко Людмила Михайлівна 105940 

Яцій Олександр Михайлович 106319, 106320, 106425 

Яцук Вікторія Анатоліївна 106942, 106945, 106947 

Ячменьов Євген Вячеславович 107523 

Ячмінь Анастасія Ігорівна 106099 

Ященко Володимир Арсентійович 106536, 106537 
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ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «ТИНК ТЕНК 

ЮКРЕЙН» 

107239 

Державна установа «Інститут педіатрії, акушерства і 

гінекології імені академіка О. М. Лук'янової 

Національної академії медичних наук України» 

105988, 106223, 106826, 106827, 106828, 107204, 

107528 

Державне підприємство «Інформаційні судові системи» 107324 

Державне підприємство «ОПЕРАТОР РИНКУ» 106730 

Державне підприємство Український державний 

науково-дослідний інститут проектування міст 

«ДІПРОМІСТО» імені Ю. М. Білоконя 

106160, 106161, 107392, 107393, 107394, 107395 

Державний університет «Житомирська політехніка» 106049, 106060, 106364 

Державний університет інфраструктури та 

технологій 

105983, 106197, 107155 

Дрогобицький державний педагогічний університет 

імені Івана Франка 

106648, 106649, 106659, 106784 

Запорізький державний медичний університет 106726, 107139, 107566 

Запорізький національний університет 106365 

Інженерно-технологічний інститут «Біотехніка» 

Національної академії аграрних наук України 

106204, 106205 

Інститут ботаніки імені М. Г. Холодного 

Національної академії наук України 

107304 

Інститут вищої освіти Національної академії 

педагогічних наук України 

107148, 107149, 107150, 107151, 107563 

Інститут економіки промисловості Національної 

академії наук України 

105923, 105924, 105925, 105927 

Інститут землекористування Національної академії 

аграрних наук України 

106499 

Інститут проблем моделювання в енергетиці  

імені Г. Є Пухова Національної академії наук України 

105997 

Інститут проблем моделювання в енергетиці  

імені Г. Є. Пухова Національної академії наук України 

105995 

Київський міський центр народної творчості та 

культурологічних досліджень 

107647 

Київський національний торговельно-економічний 

університет 

106722 

Київський національний університет будівництва та 

архітектури 

107318, 107319, 107538, 107539 

Київський національний університет імені Тараса 

Шевченка 

106332, 106359, 106360, 106362 

Комунальна науково-дослідна установа «Науково-

дослідний інститут соціально-економічного розвитку 

міста» 

105941, 105942, 107113, 107114 

Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних 

технологій та систем НАН та МОН України 

106970, 106971, 106972 

Національна академія внутрішніх справ 105909, 105910, 105911, 105912, 105913, 105914, 

105915, 105916, 105917 

Національна поліція України 106030 

Національний аерокосмічний університет  

ім. М. Є. Жуковського 

107195 

Національний аерокосмічний університет  

ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний 

інститут» 

106198, 106199 
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Національний технічний університет «Харківський 

політехнічний інститут» 

106129, 107226, 107227, 107396 

Національний транспортний університет 106053, 106054, 106055, 106509, 106510, 106511, 

106512, 106513, 106514, 106515, 106642, 106643, 

106644, 106645, 106646, 106647, 107001 

Національний університет «Львівська політехніка» 105996, 106034, 106221, 106222, 106719, 106720, 

106724 

Національний університет біоресурсів і 

природокористування України 

106661, 106662, 106663, 106664, 106665, 106666, 

106667, 106668, 106669, 106670, 107320, 107322 

Національний університет водного господарства та 

природокористування 

106821, 107412, 107584 

Приватне акціонерне товариство «Мелітопольгаз» 107608 

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

«ТЕЛЕКАНАЛ «ІНТЕР» 

106445 

Сумський державний університет 105947, 106044, 106059, 106114, 106340, 106341, 

106653, 106657, 106660, 106823, 106824, 106825, 

107201, 107636, 107637, 107638, 107639 

Товариство з обмеженою відповідальністю «АРЕОН 

КОНСАЛТИНГ» 

106156 

Товариство з обмеженою відповідальністю 

«Всеукраїнська концертно-театральна компанія «Київ» 

106162 

Товариство з обмеженою відповідальністю 

«Науково-виробниче підприємство «ПК-Сервіс» 

106546 

Товариство з обмеженою відповідальністю 

«АЙКЮЖН ІТ» 

105955, 106621 

Товариство з обмеженою відповідальністю 

«АКСІКОР» 

107537 

Товариство з обмеженою відповідальністю «АЛАН» 107000 

Товариство з обмеженою відповідальністю 

«Всеукраїнський центр концертно-театральних 

програм «Святовид» 

106163 

Товариство з обмеженою відповідальністю «ГРІН 

ЛАЙТ КОРПОРАТИВНІ РІШЕННЯ» 

106440 

Товариство з обмеженою відповідальністю «ЄСС» 106577 

Товариство з обмеженою відповідальністю «Капелоу» 107305 

Товариство з обмеженою відповідальністю 

«Консалтингова компанія «СІДКОН» 

106552 

Товариство з обмеженою відповідальністю 

«НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО 

«ТЕХПРИЛАД» 

107002, 107003, 107004, 107005 

Товариство з обмеженою відповідальністю 

«НЕОТЕХЛАБ» 

107540 

Товариство з обмеженою відповідальністю 

«ПОЛІТЕХНОСЕРВІС» 

106923 

Товариство з обмеженою відповідальністю 

«Проектно-дослідницький інститут «Енергоінжпроект» 

106036 

Товариство з обмеженою відповідальністю «Скана» 107240 

Товариство з обмеженою відповідальністю 

«СОФТЛАЙН ІТ» 

105956 

Товариство з обмеженою відповідальністю 

«Спеціальний технологічний моніторинг» 

106973 

Товариство з обмеженою відповідальністю «ТРИОС» 107325 

Товариство з обмеженою відповідальністю 

«ФАКТОРАН» 

106925 

Товариство з обмеженою відповідальністю «Хенді.аі» 107203 
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Повне ім'я або повне офіційне найменування 
роботодавця 

Номер свідоцтва 

Товариство з обмеженою відповідальністю 

«ЮКРЕЙНІАН ГЕАРС» 

107565, 107609, 107610, 107611 

Українська інженерно-педагогічна академія 106434, 106435, 106727, 107312, 107562 

Український гідрометеорологічний інститут 

Державної служби України з надзвичайних ситуацій 

та Національної академії наук України 

106001 

Фізико-механічний інститут імені Г. В. Карпенка 

Національної академії наук України 

107646 

Харківський національний автомобільно-дорожній 

університет 

106008, 106009, 106061, 106062, 106063, 106064, 

106065, 106069, 106074, 106342, 106344, 106345, 

106346, 106352, 106723, 106765, 106766, 106767, 

106768, 106769, 106770, 106771, 106772, 106773, 

106774, 107014, 107015, 107017, 107228, 107229, 

107230, 107231, 107232, 107233, 107234, 107235, 

107236, 107237, 107238 

Харківський національний медичний університет 106725, 107399, 107400, 107413, 107534, 107535, 

107567 

Харківський національний університет внутрішніх 

справ 

106331 

Харківський національний університет радіоелектроніки 106155, 107140, 107141 
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Зміна прізвища, ім'я та по батькові фізичної особи або повного 

офіційного найменування юридичної особи, яка має авторське право на твір 
та/або її адреси у договорі про передачу (відчуження) майнових прав  
 

Номер рішення про 

реєстрацію договору 

Прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи або повне офіційне найменування  

юридичної особи та/або її адреса  

6137 Товариство з обмеженою відповідальність «А5 СОЛЮШНЗ» 

5964 вул. Приміська, 19, смт Стрижавка, Вінницький р-н, Вінницька обл., 23211 

 
Видача дубліката свідоцтва про реєстрацію авторського права на твір 

 

Номер свідоцтва Дача видачі дубліката 

103302 13.07.2021 

102200 03.08.2021 

81108 09.08.2021 

105813 31.08.2021 
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